
 

129. Žádost o poskytnutí informace – kdy byl ukončen pracovní poměr s R.B. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kdy byl ukončen pracovní poměr s R.B. 

Pracovní poměr s R.B. skončil ke dni 31.03.2019. 

Žadatel podal stížnost na nevyřízení žádosti – žadatel odpověd´ obdržel – vrácena dodejka 

s podpisem o převzetí. 

 

(žádost byla podána dne 29.07.2019  a vyřízena dne 13.08.2019, stížnost 20.08.2019 – řešilo 

Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

130. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech neobsazených bytů MČ Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - seznam všech neobsazených bytů MČ Praha 1:  adresa, 

dispozice bytu, umístění v patře domu a rozměrů v m2
, včetně rozdělení bytů na sociální, 

stabilizační a jinak určené.  

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 05.08.2019 a vyřízena dne 16.08.2019 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy -  oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 

 

131. Žádost o poskytnutí informace –  nepovolené úpravy v domě č.p. 136 Pod Bruskou, 

Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jaké nepovolené úpravy a kdy byly zjištěny stavebním úřadem 

Prahy 1 v domě č. p. 136 v ulici Pod Bruskou, Praha 1, Malá Strana.  

Žadatelem byla uplatněna na adrese č. p. 136 Pod Bruskou, Praha 1, námitka podjatosti, o které 

k dnešnímu dni nebylo pravomocně rozhodnuto. Pro zdejší správní orgán nečiní ve věci žádné 

úkony. 

 

(žádost byla podána dne 06.08.2019 a vyřízena dne 23.08.2019  – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

  

132. Žádost o poskytnutí informace – identifikace osob - právní vztah užívání bytové 

jednotky č. 7, Široká 118/20, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - identifikace osob, na základě jakého právního vztahu užívají 

tito lidé bytovou jednotku č. 7, Široká 118/20, 110 00 Praha 1. 

Žádost byla ve smyslu § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 InfZ poskytnutí informace 

odmítnuta.   

 

(žádost byla podána dne 11.08.2019 a vyřízena dne 23.08.2019  – řešil Odbor technické a 

majetkové správy  -  oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 

 

133. Žádost o poskytnutí informace - výše nájemného za užívání bytové jednotky č. 7 na 

adrese Široká 118/20, 110 00 Praha 1 

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace: jaká byla výše nájemného za užívání bytové jednotky č. 7 na 

adrese Široká 118/20, 110 00 Praha 1 za roky 2016, 2017, 2018, 2019. 

Částka za rok 2016 – 92.844 Kč, za rok 2017 – 92.844 Kč, za rok 2018  - 92.844 Kč, za rok 

2019 (I-VII. měsíc) 54.321 Kč. 

 

(žádost byla podána dne 10.08.2019 a vyřízena dne 21.08.2019  – řešil Odbor technické a 

majetkové správy  -  oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 

 

134. Žádost o poskytnutí informace – pronájem nebytového prostoru č. 270/104, 

Karmelitská 30, Praha 1    

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - pronájem nebytového prostoru č. 270/104, Karmelitská 30, 

Praha 1, Malá Strana – Rada MČ Praha 1 schválila usnesením č. UR19_0057 ze dne 

28.01.2019záměr podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., na pronájem NP – zveřejnění 

podmínek, stanovení kritérií. 

Podmínky záměru byly poskytnuty, i s přílohami byly zveřejněny na úřední desce i na 

internetových stránkách MČ Praha 1 ve dnech 04.02.2019 – 20.02.2019. 

 

(žádost byla podána dne 12.08.2019 a vyřízena dne 23.08.2019 –  Odbor technické a majetkové 

správy  -  oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 

 

135. Žádost o poskytnutí informace – jmenný seznam osob - sekretáři, asistenti, poradci, 

konsultanti zaměstnáni po komunálních volbách 2018 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

jmenný seznam osob, které od nástupu nové politické reprezentace po komunálních volbách 

2018 byly zaměstnány jako sekretáři, asistenti, poradci, konsultanti, a to 

a) na základě rádného pracovního poměru 

b) dohody o pracovní činnosti 

c) dohody o provedení práce 

d) byla s nimi uzavřena smlouva o dílo či o provedení nějaké práce nebo o zastupování 

MČ Praha 1 v určité věci či oblasti činnosti, a to včetně osob, které již spolupráci s MČ 

Praha ukončily. 

Kterému členu úřadu či politickému představiteli jsou podřízeni (zadává jim práci, přebírá 

práci, schvaluje provedenou práci co do kvality a úplnosti, rozhoduje o vyplacení 

finančních nároků těchto osob. 

Informace byly poskytnuty. 

U všech osob žádám výši  

a) dohodnuté odměny 

b) platu 

c) mzdy 

d) vynaložených nákladů 

e) případně dalších finančních požitků.  

Podle § 15 InfZ odst. 1 se částečně nevyhovuje a poskytnutí informace bylo v této části žádosti  

odmítnuto. 

 

(žádost byla podána dne 13.08.2019 a vyřízena dne 27.08.2019 – řešilo Oddělení personální, 

Oddělení hospodářská správa a Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

  


