
 

 

 

 

158. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení příkazu nadřízeného orgánu stavebním 

úřadem – rozhodnutí č.j. MHMP 1761149/2019 ze dne 29.08.2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

Jak a kdy Stavební úřad MČP1 vyřídil příkaz nadřízeného orgánu Magistrátu hl. m. Prahy dle 

rozhodnutí – MHMP 1761149/2019 ze dne 29.08.2019, - nadřízený orgán shledal stížnost jako 

důvodnou. 

Žadatel podal stížnost na postup při vyřizování žádosti – neobdržel. 

Povinný subjekt požadovaný doklad neeviduje, žadatel byl již obeznámen sdělením, že spis je 

v archivu stavebního úřadu -  vydal Rozhodnutí dle § 15 odst. 1 InfZ  a informace byla 

odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 16.09.2019 a vyřízena dne 17.10.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

159. Žádost o poskytnutí informace – kopie Rozhodnutí MHMP 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie Rozhodnutí MHMP, kterým bylo zrušeno rozhodnutí MČ 

P1 spis. zn. S UMCP1/190296/2018/VÝS-OD/M-3/136. 

Žadatel může požadovanou informaci získat nahlédnutím do spisu, neboť je veden ve věci 

žadatele. 

Povinný subjekt vydal Rozhodnutí - § 15 odst. 1 a § 2 odst. 3 InfZ byla informace odmítnuta. 

  

(žádost byla podána dne 16.09.2019 a vyřízena dne 01.10.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

160. Žádost o poskytnutí informace – seznámení s dopisem ze dne 20.08.2019 zastupitele 

MČ P1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

seznámení s dopisem ze dne 20.08.2019 zastupitele MČ P1 – jakým způsobem a kdy byli 

s uvedeným dopisem seznámeni zastupitelé MČ P1. 

Zastupitelé obdrželi dopis, adresovaný Radě MČ Praha 1 a předložený na jednání Rady MČ 

Praha 1 dne 27.08.2019 prostřednictvím „poštovních přihrádek“, zřízených pro doručování 

písemností zastupitelům městské části, a to následující den po jednání Rady MČ Praha 1.   

 

(žádost byla podána dne 23.09.2019 a vyřízena dne 14.10.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

161. Žádost o poskytnutí informace – předání odvolání proti usnesení  

S UMCP1/145582/2015/VÝS nadřízenému správnímu orgánu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 
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kdy bylo předáno odvolání proti usnesení  - S UMCP1/145582/2015/VÝS nadřízenému 

správnímu orgánu – není do dnešního dne vyřízeno. 

Povinný subjekt neeviduje citované usnesení. 

 

(žádost byla podána dne 23.09.2019 a vyřízena dne 13.10.2019 – řešil  Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

162. Žádost o poskytnutí informace – kopie spisové agendy ohledně privatizace bytu č. 3 

ulice Kožná 487/16, 110 00 Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

kdy a kde mohu nahlédnout, získat kopie spisové agendy ohledně privatizace bytu č. 3 ulice 

Kožná 487/16, 110 00 Praha 1, především ohledně splnění podmínek rozšíření další osoby do 

nájemní smlouvy splňující podmínku 3letého vedení společné domácnosti ke dni podání této 

žádosti. 

Spisy jsou uloženy ve spisovně Úřadu městské části Praha 1. Nahlédnutí bude umožněno 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 65/46/ES po předchozí domluvě.  

 

(žádost byla podána dne 27.09.2019 a vyřízena dne 10.10.2019 – řešil  Odbor technické a 

majetkové správy – oddělení koordinace s SVJ ÚMČ Praha 1) 

 

163. Žádost o poskytnutí informace – na základě jakého právního titulu byl ukončen 

pracovní poměr 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

Na základě jakého právního titulu byl ukončen pracovní poměr s R.B. 

Podle § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

(žádost byla podána dne 01.10.2019 a vyřízena dne 09.10.2019 – řešilo Oddělení personální  

ÚMČ Praha 1) 

  

164. Žádost o poskytnutí informace – příkaz nadřízeného orgánu MHMP – opatření proti 

nečinnosti, č. j. MHMP 1762368/2019 ze dne 29.08.2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 
Jak a kdy vyřídila MČ Praha 1 příkaz nadřízeného orgánu MHMP – opatření proti nečinnosti, č.j. 

MHMP 1762368/2019 ze dne 29.08.2019 

Žadatel podal stížnost na postup při vyřizování žádosti – neobdržel. 

Povinný subjekt požadovaný doklad neeviduje, žadatel byl již obeznámen sdělením, že spis je 

v archivu stavebního úřadu - vydal Rozhodnutí dle § 15 odst. 1 InfZ  a informace byla 

odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 01.10.2019 a vyřízena dne 17.10.2019 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 

Praha 1) 
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165. Žádost o poskytnutí informace – Záměr postoupit nájemní smlouvu na NP v domě č. 

p. 18, k. ú. Josefov, Žatecká 5, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 
Záměr postoupit nájemní smlouvu na NP v domě č. p. 18, k. ú. Josefov, Žatecká 5, Praha 1 – nebytová 

jednotka č. 18/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží, současný nájemce (postupitel) Martin 

Kosina, IČ: 69333904, pro obchod Kaprova s.r.o. IČ: 06796184 (postupník), účel nájmu – prodejna 

řeznictví a uzenářství, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2028: 

 

 jakým způsobem bylo v předmětné věci rozhodnuto, zda na postupníka Obchod Kaprova 

s.r.o. skutečně přešly práva a povinnosti z nájemní smlouvy vyplývající 

Rada MČ souhlasila s postoupením nájemní smlouvy k NP ze současného nájemce usnesením 

č. UR19_0652 ze dne 25.06.2019, zasláno v příloze + Důvodová zpráva. 

 pokud ano, na základě jakých informací tak bylo učiněno a proč 

viz. výše 

 jaká je aktuální výše nájmu, který nájemce hradí  

439,872 Kč ročně. 

 proč MČ Praha 1 neakceptovala a ani se nevyjádřila k přiložené nabídce, která tvoří 

přílohu tohoto dopisu, která byla řádně podána ve stanovené lhůtě pro podání nabídek. 

Nabídky jiných uchazečů nebylo možno akceptovat, neboť nájemní smlouva k NP je uzavřena 

na dobu určitou do 31.12.2028.   

 

(žádost byla podána dne 02.10.2019 a vyřízena dne 17.10.2019 – řešil Odbor technické a 

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

 

166. Žádost o poskytnutí informace - „Zázemí zahradní údržby a veřejné WC Praha 1, 

Hradčany, Velká Strahovská zahrada“ 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

Dokumenty stanovisek orgánů ochrany životního prostředí „Zázemí zahradní údržby a veřejné WC 

Praha 1, Hradčany, Velká Strahovská zahrada“ – identifikace územního rozhodnutí tohoto 

projektu: „UMCP1 075056/2018, spis. zn. S UMCP1/207027/2017/VÝS-Ga-4/parc. 255/1 ze 

dne 30.04.2018, které nabylo právní moci dne 02.06.2018. 

-  Komise pro životní prostředí Prahy 1 

-  Odboru životního prostředí OŽP Vodičkova 681/18, Praha 1 

-  ale i dalších dokumentů a rozhodnutí těchto a dalších orgánů (zejména MHMP), včetně 

zápisů z jednání. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 04.10.2019 a vyřízena dne 22.10.2019 – řešil Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení životního prostředí ÚMČ Praha 1) 

 

167. Žádost o poskytnutí informace – člen komise pro přidělování bytů ze soc. rezervy, 

plat 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

- kdo je členem komise pro přidělování bytů ze soc. rezervy, za jaký plat to dělají a kdo 

z nich bydlí v bytu přiděleném z tohoto fondu. 
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Rada MČ Praha 1 zřídila svým usnesením č. UR18_1371 ze dne 27.11.2018 celkem 15   

komisí a stanovila počet členů těchto komisí na 11 ve složení: předseda, zástupce předsedy a 9 

členů, nerozhodne-li Rada MČ Praha 1 jinak, a to: 

Komise bydlení – počet členů 11, odkaz na složení na webových stránkách MČ Praha 1 

https://www.praga1.cz/politicka-reprezentace/komise/komise-pro-bydlení/.  

 

Poskytování finančních odměn členům komisí a výborů bylo schváleno usnesením ZMČ  

Praha 1 č. UZ19_0042 ze dne 06.03.2019 podle ustanovení § 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 

131/2000 S., v platném znění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon 

funkce členů výboru ZMČ Praha 1 a komisí Rady MČ Praha 1 ve výši 500 Kč, za výkon 

funkce předsedy Komise Rady MČ Praha 1 ve výši 1.000 Kč, a to za účast na každém jednání 

orgánu, jehož jsou členem. Za jednání orgánu se považuje jednání na jednom místě a ve 

stejném čase v usnášeníschopném počtu členů orgánu. 

 

Žádný z členů komise nebydlí v bytě přiděleném touto komisí.  

  

(žádost byla podána dne 07.10.2019 a vyřízena dne 22.10.2019 – řešilo Oddělení volených 

orgánů ÚMČ Praha 1) 
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