
 

136. Žádost o poskytnutí informace – značení v ulici Pařížská na Praze 1 - pochod Prague 

Pride 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – značení v ulici Pařížská na Praze 1, které bylo provedeno 

v rámci pochodu Prague Pride – duha před přechodem, kdo toto označení hradil, pokud bylo 

hrazeno magistrátem, kolik stálo? 

Informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, ale Magistrátu hl. m. Prahy, žádost 

byla dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) odložena. 

 

(žádost byla podána dne 15.08.2019  a vyřízena dne 16.08.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

137. Žádost o poskytnutí informace – Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 

Hradec Králové 

Domistav HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107, 

Domistav HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177,  

zda subjekty podaly vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, 

poskytnutí nabídky.  

Uvedené společnosti nemá povinný subjekt v evidenci veřejných zakázek, v centrální evidenci 

smluv nebyla dohledána žádná smlouva s uvedenými společnostmi ani případné objednávky. 

Samostatnou evidenci došlých nabídek k veřejným zakázkám povinný subjekt nevede. 

 

(žádost byla podána dne 17.08.2019 a vyřízena dne 28.08.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

138. Žádost o poskytnutí informace –  Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897,  

500 02 Hradec Králové 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107, 

Domistav HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 

poskytnutí všech podaných nabídek uvedených subjektů ve věcech veřejných zakázek bez ohledu 

na skutečnost, zda byla následně s některým z uvedených subjektů uzavřena smlouva, či nikoli. 

Uvedené společnosti nemá povinný subjekt v evidenci veřejných zakázek, v centrální evidenci 

smluv nebyla dohledána žádná smlouva s uvedenými společnostmi ani případné objednávky. 

Samostatnou evidenci došlých nabídek k veřejným zakázkám povinný subjekt nevede. 

 

(žádost byla podána dne 18.08.2019 a vyřízena dne 28.08.2019  – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

  

139. Žádost o poskytnutí informace – seznam smluv na právní služby – období od 

01.01.2019 dosud 

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace - seznam smluv, či objednávek na právní služby uzavřených 

v období od 01.01.2019 do nynějška, včetně seznamu dodavatelů. 

1) Seznam smluv, či objednávek na právní služby uzavřených v období od 01.01.2019 do 

nynějška: 

-  Holubová advokáti s.r.o. 

-   Mgr. Pavel Černohous, advokátní kancelář 

-   Frank Bold Advokáti, s.r.o. 

Seznam dodavatelů: 

- Janstová Smetana, Nevečeřal, advokátní kancelář 

- Dáňa partners, advokátní kancelář 

- Chytil a Mann, advokátní kancelář 

- Profous Legal, advokátní kancelář 

- MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

- JUDr. Irena Helmová, advokátní kancelář 

- Tschopl a Partner, advokáti 

- Advokátní kancelář Pavela 

 

(žádost byla podána dne 19.08.2019 a vyřízena dne 23.09.2019  – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

140. Žádost o poskytnutí informace – pravomocné rozhodnutí – R 770/2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - pravomocné rozhodnutí – R 770/2019. 

Požadovaný dokument byl poskytnut,  

 

(žádost byla podána dne 20.08.2019 a vyřízena dne 04.09.2019  – řešil Odbor občansko 

správních agend - oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1) 

 

141. Žádost o poskytnutí informace – 27. schůze, číslo UR19_0709 ze dne 16.07.2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – nevyřizování některých stížností a žádostí odborem výstavby, 

27. schůze, číslo UR19_0709 ze dne 16.07.2019 – jak bylo splněno? 

Rada MČ Praha 1 se problematikou poskytování informací zabývá v rámci předkládané výroční 

zprávy povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací. Na postup při 

vyřizování lze podat stížnost. Nezveřejnění stížností na vyřízení žádosti – povinnému subjektu 

zákon neukládá zveřejňovat administrativní proces při vyřizování žádostí o poskytnutí 

informace. 

 

(žádost byla podána dne 20.08.2019 a vyřízena dne .2019 –  1. zástupce starosty ÚMČ  

Praha 1) 

 

142. Žádost o poskytnutí informace – kopie testu veřejného zájmu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – k č.j. S UMCP1/12996/2018/VÝS-M/OD-3/136 - kopie testu 

veřejného zájmu. 

Povinný subjekt s informaci nedisponuje - poskytnutí informace bylo podle § 15 odst. 1 InfZ 

odmítnuto. 

 

(žádost byla podána dne 13.08.2019 a vyřízena dne 27.08.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 
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143. Žádost o poskytnutí informace – dům Soukenická 1095/24 – zařazení do programu 

půdních vestaveb 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Zda je dům Soukenická 1095/24, Praha 1 – zařazení do programu půdních vestaveb, 

pokud není, jaký je důvod nezařazení. 

Městská část Praha 1 v současnosti neeviduje dům Soukenická 1095/24, Praha 1 jako objekt 

k realizaci půdních bytových jednotek. V rámci přípravy  podkladů pro usnesení Zastupitelstva 

MČ Praha 1, týkající se doplnění „Seznamu domů zařazených do privatizace“ přijatého dne 

16.03.2010 pod UZ10_0476 byla zpracována  informace a skutečnost, že v domě č.p. 1095 je 

půdní prostor vhodný pro výstavbu půdní bytové jednotky. Současně byla zadána studie, za 

jakých podmínek by stavba mohla být realizována. Vzhledem ke skutečnosti, že dům nebyl 

schválen k doplnění na seznam domů, nebyly další kroky k zajištění výstavby půdní bytové 

jednotky realizovány. S ohledem na finanční náročnost, byly upřednostněny projekty v domech 

zařazených na „ Seznamu domů zařazených do privatizace“., resp. v domech, kde bude 

realizován prodej bytových jednotek v souladu se Zásadami pro prodej bytů hl. m. Prahy 

svěřených do správy Městské části Praha 1 v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 

bytů, v platném znění, schválenými usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 1  

č. U98_0383 dne 09.07.1998. 

2. Znamená výklad usnesení č. UZ19_0025, bod 4, že o dalších prodejích bytů svěřených 

MČ Praha 1 bude rozhodnuto podle bodu 3 písm. d) tohoto usnesení – dojde k prodeji 

jednotlivých bytů občanům, kteří dlouhodobě očekávají privatizaci bytů, v nichž bydlí i 

v případě, že MČ Praha 1 bude vlastnit většinu bytových jednotek v domě? 

Výklad bodu 4 usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 1 č . UZ19_0025 ze dne 29.01.2019 

ve vztahu k bodu 3 tohoto unesení  říká, že po zpracování dokumentu dle bodu 3. usnesení bude 

privatizace, pokud o ní bude rozhodnuto, umožněna pouze těm oprávněným nájemcům, kteří 

privatizaci bytů, v nichž bydlí, dlouhodobě očekávají „a vůči kterým by bezvýjimečné ukončení 

privatizace mohlo být nepřiměřeně tvrdé“. Musí se zároveň jednat i o domy, které splňují 

podmínky „Zásad postupu přípravy privatizace před zasláním nabídky oprávněnému nájemci“ 

přijaté jako příloha usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ10_0476 dne 16.03.2010, kde se 

v bodě 8 stanovuje, že „do privatizace nebudou zařazeny domy…, u kterých by podíl MČ Praha 

1 na podlahových plochách po případné privatizaci zůstal vyšší než 50%“. 

 

(žádost byla podána dne 23.08.2019 a vyřízena dne 06.09.2019 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy -  oddělení  koordinace a SVJ ÚMČ Praha 1) 

 

144. Žádost o poskytnutí informace – pozemek parc. č. 20, k. ú. Malá Strana – nájemné 

95 000 ,- DEM za rok 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Pozemek parc. č. 20, k. ú. Malá Strana – nájemné 95 000 ,- DEM za rok - nájemné jen 

za pozemek nebo nájemné za pozemek i stavbu, výše nájemného za pozemek i stavbu, 

kdo je nájemcem, kdy byla nájemní smlouva uzavřena , kolik činí výše nájemného v roce 

2019 v přepočtu na české koruny, zda je ve smlouvě inflační doložka a je využita a jakým 

způsobem byla určena výše nájemného (zda na základě znaleckého posudku, kdo byl 

zhotovitelem posudku, kdy byl vyhotoven, jak byla určena obvyklá cena nájemného. 

Nájemné ve výši95 000,-DEM je nájemné za dům č. p. 303 – „U Ježíška“ se stavební parcelou 

č. 20, k. ú. Malá Strana , obec Praha, ve Smlouvě o nájmu není uvedena výše nájemného pouze 



 4 

na pozemek parc. č. 20, k. ú. Malá Strana , obec Praha. Toto nájemné bylo stanioveno dohodou 

smluvních stran za celou nemovitost. 

2. Je v současné době pronajat pozemek parc. č. 16, k. ú. Malá Strana, za jakou cenu, - 

nájemce, jak byla určena výše nájemného (zda na základě znaleckého posudku, kdo byl 

zhotovitelem posudku), pokud pronajat není, zda byl pronajat v minulosti a za jaké 

nájemné? 

Parcela č. 16, k. ú .Malá Strana, obec Praha není ve výlučném vlastnictví MČ Praha 1 a správu 

nad tímto pozemkem zastavěným budovou č.p. 262, která je jeho součástí, vykoná SVJ ve 

smyslu § 1194  násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  a účinném znění. 

Jedná se o bytový dům, kterým je pozemek parc. č. 16 téměř celý zastavěn a v době před 

prodejem jednotek do osobního vlastnictví ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., plnil dům potřeby 

nájemného bydlení, a proto pozemek parc. č. 16 nemohl být samostatně pronajat.     

3. Zda Městská část Praha 1 pronajímá pozemky zastavěné stavbou jiného vlastníka – 

parc. čísla, cena pronájmu. 

MČ Praha 1 nevede v evidenci smluv pronájem pozemků v k. ú. Malá Strana zastavěné stavbou 

cizího vlastníka. 

 

(žádost byla podána dne 26.08.2019 a vyřízena dne 09.09.2019 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy -  oddělení správy nemovitostí a privatizace ÚMČ Praha 1) 

 

145. Žádost o poskytnutí informace – dům Novomlýnská 1238/3, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Počet bytů v domě. 

V domě se nachází 15 bytů. 

2. Počet bytů v domě určených ke stabilizaci zaměstnanců ÚMČ Praha 1a obsazených 

zaměstnanci ÚMČ Praha 1 v období od 01.01.2004 do 31.12.2009. 

V tomto období nebyl v domě určen žádný byt ke stabilizaci zaměstnanců ÚMČ Praha 1. 

3. Jsou byty v domě určeny ke stabilizaci zaměstnanců ÚMČ Praha 1? 

V domě jsou určeny ke stabilizaci zaměstnanců tři byty, které byly zařazeny do této kategorie 

a schváleny Radou městské části Praha 1 v roce 2012, 2014, a 2018.  

4. Pokud odpověď k bodu 2 bude kladná, kde, kdy a kým byla v roce 2004 informace 

zveřejněna občanům? 

V roce 2004 nebyl v tomto domě žádný byt určen ke stabilizaci zaměstnanců ÚMČ Praha 1. 

5. Kolik bytů určených ke stabilizaci zaměstnanců ÚMČ Praha 1 bylo v domě ke dni 

28.08.2019? 

Ke stabilizaci zaměstnanců ÚMČ Praha 1 byly v domě ke dni 28.08.2019 určeny tři byty. 

 

(žádost byla podána dne 28.08.2019 a vyřízena dne 09.09.2019 – řešil Odbor technické a 

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

 

146. Žádost o poskytnutí informace – žádost starosty MČ Praha 1 na Odbor stavebního 

řádu Magistrátu hl. m. Prahy 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - žádost starosty MČ Praha 1 na Odbor stavebního řádu 

Magistrátu hl. m. Prahy – poradenství spadající do kompetence odboru, zejména v oblasti 

správního a stavebního zákona, a to za období od listopadu 2018 do dne podání této žádosti: 

kopie žádostí a odpovědi, kde Stavební úřad MČ Praha 1 vede nebo vedl řízení, kde Hlavní 

město Praha bylo nebo je stavebníkem nebo žadatelem. 
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Starosta MČ Praha 1 se obrátil na Odbor stavebního řádu v oblasti správního řádu a stavebního 

zákona podáním podnětu k přezkumnému řízení. Podnět vedený pod spis. zn. UMCP1 

268123/2019 ze dne 04.07.2019 a reakce Odboru stavebního řádu, spis. zn. MHMP 

1414933/2019 zaslán přílohou.  

 

(žádost byla podána dne 30.08.2019 a vyřízena dne 16.09.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

147. Žádost o poskytnutí informace – kopie uváděného podnětu Oddělení kulturních 

památek Ministerstva kultury ČR ze dne 01.02.2017 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – v návaznosti na č.j. S UMCP1/348817/2019 -  kopie 

uváděného podnětu Oddělení kulturních památek Ministerstva kultury ČR ze dne 01.02.2017. 

Dokument je součástí spisu vedeného stavebním úřadem povinného subjektu. Žadatel může 

požadovanou informaci získat nahlédnutím do spisu, neboť ten je veden ve věci žadatele.  

Žádost byla podle § 15 odst. 1 a § 2 odst. 3 odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 03.09.2019 a vyřízena dne 16.09.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

148. Žádost o poskytnutí informace – kopie sdělení – vyřízení podaných stížností d doby 

rozhodnutí o podjatosti Odboru výstavby ÚMČ Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – v návaznosti na č.j. UMCP1305614/2019 – zaslání kopie 

sdělení – vyřízení podaných stížností d doby rozhodnutí o podjatosti Odboru výstavby ÚMČ 

Praha 1. 

Požadovaná informace, včetně dodejky, byla poskytnuta. 

 

(žádost byla podána dne 03.09.2019 a vyřízena dne 18.09.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 


