
103. Žádost o poskytnutí informace – opatření k usnesení rady – UR19_0467 ze dne 
07.05.2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – opatření k usnesení rady – UR19_0467 ze dne 07.05.2019 

Žádost o informace I-103/19 byla již vyřízena Rozhodnutím Odboru výstavby Úřadu Městské 

části Praha 1 pod sp. zn. S UMCP1/247049/2019/VÝS-M-3/136 ze dne 8.7.2019 a zaslána na 

adresu Trojanova č.p. 2586, 269 01 Rakovník, a to v rámci vyřízení stížnosti S-132/18. 

 

(žádost byla podána dne 15.07.2019  a vyřízena dne 22.08.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

104. Žádost o poskytnutí informace – výsledek vyřízení stížnosti 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak byla vyřízena stížnost podaná dne 16.10.2018. 

Žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti – zaslal stížnost, která byla dle § 16a odst. 5 

zaslána nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). 

 

(žádost byla podána dne15.07.2019, výzva dne 25.07.2019, stížnost dne 06.08.2019, na MHMP 

dne 15.08.2019  – řeší  Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

105. Žádost o poskytnutí informace –  výsledek vyřízení stížnosti 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak byla vyřízena stížnost podaná dne 04.09.2018.   

Žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti – zaslal stížnost, která byla dle § 16a odst. 5 

zaslána nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). 

 

(žádost byla podána dne 15.07.2019, výzva dne 25.07.2019, stížnost dne 06.08.2019, na MHMP 

dne 15.08.2019  – řeší  Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

  

106. Žádost o poskytnutí informace – výsledek vyřízení stížnosti 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak byla vyřízena stížnost podaná dne 20.09.2018. 

Žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti – zaslal stížnost, která byla dle § 16a odst. 5 

zaslána nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). 

 

(žádost byla podána dne 15.07.2019, výzva dne 25.07.2019, stížnost dne 06.08.2019, na MHMP 

dne 15.08.2019  – řeší  Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

107. Žádost o poskytnutí informace - výsledek vyřízení stížnosti 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak byla vyřízena stížnost podaná dne 02.10.2018. 

Žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti – zaslal stížnost, která byla dle § 16a odst. 5 

zaslána nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). 

 

(žádost byla podána dne 15.07.2019, výzva dne 25.07.2019, stížnost dne 06.08.2019, na MHMP 

dne 15.08.2019  – řeší  Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

108. Žádost o poskytnutí informace – opatření přijatá k UR19_0329 ze dne 02.04.2019 

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace -  jaká opatření byla přijata v návaznosti na usnesení 

UR19_0329 ze dne 02.04.2019 - odpověď na dopis – žádost občana. 

 

Povinný subjekt vyřídil žádost sdělením ze dne 14.06.2019 – UMCP1 247046/2019 a 

opakovaně na žádost sdělením ze dne 03.07.2019 - UMCP1 247046/2019 na adresu žadatele. 

Žadatel podal stížnost, která byla dle § 16a odst. 5 InfZ zaslána nadřízenému orgánu – 

Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne 15.07.2019 a vyřízena dne 30.07.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

109. Žádost o poskytnutí informace – výsledek vyřízení stížnosti 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak byla vyřízena stížnost podaná dne 30.04.2018. 

Žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti – zaslal stížnost, která byla dle § 16a odst. 5 

zaslána nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). 

 

(žádost byla podána dne 15.07.2019, výzva dne 25.07.2019, stížnost dne 06.08.2019, na MHMP 

dne 15.08.2019  – řeší  Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

  

110. Žádost o poskytnutí informace – opatření přijatá k UR19_0244 ze dne 19.03.2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jaká opatření byla přijata v návaznosti na usnesení UR19_0244 

ze dne 19.03.2019.  

Povinný subjekt vyřídil žádost sdělením ze dne 23.04.2019 - UMCP1 163659/2019 a 

opakovaně na žádost sdělením ze dne 03.07.2019 – UMCP1 247045/2019 na adresu žadatele. 

Žadatel podal stížnost, která byla dle § 16a odst. 5 InfZ zaslána nadřízenému orgánu – 

Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne 15.07.2019 a vyřízena dne 30.07.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

111. Žádost o poskytnutí informace - výsledek vyřízení stížnosti 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak byla vyřízena stížnost podaná dne 29.01.2018. 

Žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti – zaslal stížnost, která byla dle § 16a odst. 5 

zaslána nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). 

 

(žádost byla podána dne 15.07.2019, výzva dne 25.07.2019, stížnost dne 20.08.2019, na MHMP 

dne 21.08.2019  – řeší  Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

112. Žádost o poskytnutí informace – výše poplatku za zábor na Hradčanském náměstí, 

Praha 1 dne 22.03.2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – výše poplatku za zábor na Hradčanském náměstí, Praha 1 pro 

parkování vozidel hostů 26. reprezentačního plesu Hradní stráže, kým byl poplatek uhrazen. 

Dle § 52 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád je úřední osoba vázána povinností 

mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděla o poměrech jiných osob. Informace, zda 

byl za uvedený zábor veřejného prostranství vybrán poplatek, nelze sdělit.     
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(žádost byla podána dne 18.07.2019 a vyřízena dne 02.08.2019 – řešil Odbor finanční ÚMČ 

Praha 1) 

 

113. Žádost o poskytnutí informace – cena pozemku parc. č. 20, k. ú. Malá Strana,  

obec Praha  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – za jakou cenu je pronajat pozemek parc. č. 20, k. ú. Malá 

Strana, obec Praha – na pozemku stojí stavba Malá Strana č. p. 303, jakým způsobem byla 

určena výše nájemného, na jak dlouhou dobu je pozemek pronajat, pokud je smlouva uzavřena 

na dobu určitou.   

Nájemné pro pozemek bylo stanoveno dohodou smluvních stran ve výši 95,000 DEM (slovy 

devadesátpěttisíc německých marek) za rok. Smlouva o nájmu nemovitosti byla uzavřena na 

dobu určitou, tj. na dobu 50 let. 

 

(žádost byla podána dne 19.07.2019 a vyřízena dne 02.08.2019 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy – oddělení  privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1) 

 

114. Žádost o poskytnutí informace –  elektronická verze protokolu živnostenské kontroly 

Vinařského fondu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – elektronická verze protokolu živnostenské kontroly Vinařského 

fondu. 

V rámci kontrolní činnosti byl v souladu s ust. § 12 kontrolního řádu dne 01.07.2019 

vypracován protokol č.j.UMCP1 265036/2019  a vydáno usnesení č.j. UMCP1  302416/2019 o 

odložení věci. Protokol by poskytnut v anonymizované podobě. 

 

(žádost byla podána dne 22.07.2019 a vyřízena dne 07.08.2019 – řešil Odbor  živnostenský 

ÚMČ Praha 1) 

 

115. Žádost o poskytnutí informace –  Návrhy dohod o smírném řešení sporů nebo Návrhy 

dohod o narovnání ve věci sporů, týkající se MČ Praha 1 za rok 2019  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – celkový počet Návrhů dohod o smírném řešení sporů nebo 

Návrhů dohod o narovnání ve věci sporů, týkající se MČ Praha 1 za rok 2019. 

V roce 2019 byly schváleny celkem 4 návrhy. 

 

(žádost byla podána dne 19.07.2019 a vyřízena dne 02.08.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha) 

 

116. Žádost o poskytnutí informace –  Návrhy dohod o smírném řešení sporů nebo Návrhy 

dohod o narovnání ve věci sporů, týkající se MČ Praha 1 za rok 2018  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – celkový počet Návrhů dohod o smírném řešení sporů nebo 

Návrhů dohod o narovnání ve věci sporů, týkající se MČ Praha 1 za rok 2018. 

V roce 2018 byly schváleny celkem 2 návrhy. 

 

(žádost byla podána dne 19.07.2019 a vyřízena dne 02.08.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha) 

 

117. Žádost o poskytnutí informace –  nebytový prostor Karlova 17, č. p. 154, Praha 1  
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Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – nebytový prostor Karlova 17, č. p. 154, Praha 1: 

- zda je v uvedeném prostoru možné provozovat restauraci bez provedení kolaudace 

- zda je v uvedeném prostoru možné provozovat prodejnu se spotřebním zbožím 

Poslední kolaudovaný stav je kavárna, pokud se měnil dosavadní účel užívání, je třeba věc 

konzultovat s příslušnými orgány státní správy, poté se stavebním úřadem. 

 

(žádost byla podána dne 22.07.2019 a vyřízena dne 06.08.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha) 

 

118. Žádost o poskytnutí informace – výběrové řízení na pozici vedoucího stavebního 

úřadu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – výběrové řízení na pozici vedoucího stavebního úřadu: 

1. Jakým orgánem, popř. jakými osobami bylo vyhlášení výběrového řízení schváleno? 

Tajemníkem Úřadu městské části Praha 1. 

2. Jakým způsobem byla určena komise pro výběrové řízení? 

Tajemníkem Úřadu městské části Praha 1. 

3. Jaká byla kritéria pro účast zájemců ve výběrovém řízení? 

Bylo zasláno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. 

4. Jaká byla kritéria hodnocení jednotlivých účastníků výběrového řízení a jaká byla váha 

jednotlivých kritérií? 

5. Kteří zájemci podali přihlášku do výběrového řízení? 

6. Kteří ze zájemců, jenž podali přihlášku, splnili či nesplnili podmínky účasti ve 

výběrovém řízení a jakým způsobem byly podmínky splněny/nesplněny? 

7. Jakým způsobem a v jakém rozsahu byla přihlášenými zájemci splněna hodnotící 

kritéria výběrového řízení? 

Informace byla v bodech č. 5, 6 a 7 dle § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 InfZ odmítnuta (v době 

podání nebylo výběrové povinným subjektem řízení ukončeno). 

 

(žádost byla podána dne 24.07.2019 a vyřízena dne 02.08.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha) 

 

119. Žádost o poskytnutí informace – smlouva o poskytnutí mimořádného jednorázového 

příspěvku na Opravu domovního fondu na území MČ Praha 1 pro rok 2018 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – smlouva o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku 

na Opravu domovního fondu na území MČ Praha 1 pro rok 2018: 

- kopie smlouvy o dílo 

- zápis o předání a převzetí díla (protokol o převzetí stavby) 

- zápis – závady a nedodělky 

- kopie uhrazených faktur s rozpisem částek 

- výpisy z účtů o provedených úhradách (doklad) 

- fotodokumentace stavu po ukončení prací 

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 25.07.2019 a vyřízena dne 09.08.2019 – řešila kancelář radního pro 

oblast majetku ÚMČ Praha) 
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120. Žádost o poskytnutí informace – provedená oprava v bytové jednotce č. 7,  

Široká 20, Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – provedená oprava v bytové jednotce č. 7 – Široká 20, Praha 

1, objednávka č. 02/01615/OTP/17 ze dne 02.11.2017, termín dodání 30.11.2017, cena 

objednávky 123 400,- Kč, kopie dokladů: 

- žádosti o opravu od nájemce této jednotky 

- rozhodnutí o provedení opravy 

- odůvodnění této investice 

- veškerou dokumentaci 

Nájemce zaslal žádost o provedení havarijních oprav v bytě č. 7 v souvislosti s oznámením o 

navýšení nájemného ze dne 24.04.2017. Místním šetřením bylo zjištěno, že opakovaným 

zatékáním okny a balkonovými dveřmi byla poškozena podlahová krytina. 

Prováděné práce zahrnovaly: 

Stržení poškozeného lina, úprava nerovností betonováním, hrubou penetraci podkladu, 

nivelační stěrku a pokládku PVC. 

Malířské práce – vyspravení špalet, nátěr. 

Truhlářské spasování, oprava tmelení, zasklívání, broušení a nátěr balkonových dveří a oken, 

celkové opravy netěsnosti. Práce byly zahájeny dne 14.11.2017 a ukončeny dne 05.12.2017.  

Žádost o opravu byla poskytnuta. 

 

(žádost byla podána dne 25.07.2019 a vyřízena dne 09.08.2019 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy – oddělení technicko – provozní ÚMČ Praha) 

 

121. Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí v řízeních o přestupku  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí v řízeních o přestupku proti F.Š. 

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 31.07.2019 a vyřízena dne 12.08.2019 – řešil Odbor občansko 

správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1) 

 

122. Žádost o poskytnutí informace – jak byl vyřízen příkaz nadřízeného orgánu -  č. j. 

MHMP 845804/2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy byl vyřízen příkaz nadřízeného orgánu -  opatření 

proti nečinnosti, č. j. MHMP 845804/2019 ze dne 05.06.2019. 

Bylo zasláno sdělení o vyřízení žádosti ze dne 13.08.2019, spis. zn. 

S UMCP1/18389/2019/VÝS-M-3/136, které bylo dne 21.06.2019 doručeno manželce žadatele 

a bylo potvrzeno odvolacím orgánem rozhodnutím ze dne 24.07.2019, sp. zn. S-MHMP 

1418113/2019/STR. 

 

(žádost byla podána dne 29.07.2019 a vyřízena dne 15.08.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

 

123. Žádost o poskytnutí informace – zaslání veškeré spisové dokumentace k posouzení 

soudnímu znalci  

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace – sdělení ze dne 04.06.2018 – č. j. S UMCP1/119404/2018/VÝS-

OD-3/136,  kdy byla  zaslána veškerá spisová dokumentace k posouzení a rozboru soudnímu 

znalci ve věci posuzování staveb. 

Přípisem ze dne 04.06.2018 byla spisová dokumentace předána advokátní kanceláři. Předmětná 

dokumentace se v současné době nachází ve zdejším archivu. Povinný subjekt odkazuje žadatel 

na možnost nahlížení do spisu podle § 38 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění, pokud prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li porušeno právo 

některého z účastníků, popř. dalších dotčených osob nebo veřejný zájem. 

(žádost byla podána dne 29.07.2019 a vyřízena dne 13.08.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

124. Žádost o poskytnutí informace – přijatá opatření – neobdržení stížnosti MČ Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jaká byla přijata opatření, aby se neopakovala situace, kdy 

byla prokazatelně na podatelně MČ Praha 1 podaná stížnost – kopie má podací razítko MČP1 

č. 15- úřad sdělil, že stížnost neobdržel. 

Poskytnutí informace bylo ve smyslu § 15 odst. 1 InfZ odmítnuto.  

Žadatel podal stížnost, která byla zaslána dle § 16a odst. 5 InfZ nadřízenému orgánu – 

Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne 29.07.2019 a vyřízena dne 14.08.2019, stížnost dne 20.08.2019 – řešilo 

Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

125. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení žádosti o poskytnutí informace – I-198/18 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jak byla vyřízena žádost o poskytnutí informace – I-198/18, 

neboť metodický pokyn MHMP má MČP1 již několik měsíců.  

Z obsahu podání není ve smyslu ust. § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zřejmé, čeho se 

domáháte. 

 

(žádost byla podána dne 29.07.2019 a vyřízena dne 13.08.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

126. Žádost o poskytnutí informace – přijatá opatření – nepředání stížností nadřízenému 

orgánu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jaká byla přijata opatření, aby se neopakovala situace, když 

několik stížností na nepodání informace nebylo předáno nadřízenému správnímu orgánu, kdy 

je to zákonná povinnost - § 16a zák. č. 106/1999 Sb., (např. viz příkaz MHMP č.j. 845804/2019. 

Předmětný příkaz S-MHMP 642949/2019/STR ze dne 06.06.2019  byl vyřízen sdělením o 

vyřízení žádosti o informace ze dne 13.08.2019 pod sp. zn.  SUMCP1/18389/2019/VÝS-M-

3/136, které bylo dne 21.06.2019 doručeno manželce žadatele a které bylo potvrzeno odvolacím 

orgánem rozhodnutím ze dne 24.07.2019, spis. zn. S-MHMP 1418113/2019/STR.   

 

(žádost byla podána dne 29.07.2019 a vyřízena dne 15.08.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

127. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení příkazu nadřízeného orgánu orgánu č.j. 

MHMP 845251/2019  

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy byl vyřízen příkaz nadřízeného orgánu -  opatření 

proti nečinnosti, č. j. MHMP 845251/2019 ze dne  18.07.2019. 

Předmětný příkaz S-MHMP – opatření proti nečinnosti – sp. zn. S-MHMP 642949/2019/STR 

ze dne 06.06.2019 byl vyřízen sdělením o vyřízení žádosti o informace ze dne 13.08.2019 pod 

sp. zn.  SUMCP1/323179/2019/VÝS-M-3/136  a rozhodnutím o odmítnutí žádosti o informaci 

ze dne 06.06.2019, sp. zn. SUMCP1/18389/2019/VÝS-M-3/136, které bylo dne 21.06.2019 

doručeno manželce žadatele a které bylo potvrzeno odvolacím orgánem rozhodnutím ze dne 

24.07.2019, spis. zn. S-MHMP 1418113/2019/STR.  

 

(žádost byla podána dne 29.07.2019 a vyřízena dne 15.08.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

128. Žádost o poskytnutí informace – k č.j. UMCP1 257742/2019 - kopie sdělení č.j. 

S UMCP1 /189918/2019/VÝS-M-3/136 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – v návaznosti na  č.j. UMCP1 257742/2019 - kopie sdělení č.j. 

S UMCP1 /189918/2019/VÝS-M-3/136 ze dne 23.05.2019 a uváděné doručenky ze dne 

30.05.2019. 

Žadateli bylo opětovně požadované sdělení zasláno, a to včetně kopie doručenky s jeho 

osobním převzetím. 

 

(žádost byla podána dne 29.07.2019 a vyřízena dne 13.08.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 


