
 

 

 

 

168. Žádost o poskytnutí informace – odpověď na e-mail starostovi Prahy 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - odpověď na e-mail ze dne 27.09.2019 starostovi Prahy 1. 

Žádost o byt ze sociální rezervy – žádost nebyla předložena k projednání z důvodu nesplnění 

podmínek, zejména nerealizované místní šetření. Doporučena schůzka s vedoucím oddělení 

sociální prevence. 

 

(žádost byla podána dne 07.10.2019 a vyřízena dne 22.10.2019 – řešil starosta ÚMČ Praha 1) 

 

169. Žádost o poskytnutí informace – výměna reklamních zařízení s neproměnnou 

reklamní plochou 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - výměna reklamních zařízení s neproměnnou reklamní plochou 

za nová reklamní zařízení o větších rozměrech a jiného technologického řešení v centru 

hlavního města. 

1. Bylo zřízení a provozování původních reklamních zařízení umožněno vaším úřadem, 

příp. povoleno zejména dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

(rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, příp. jiný veřejnoprávní titul 

apod. opravňující ke zřízení a provozování původních reklamních zařízení)?  

     Kopie povolení, popř. rozhodnutí jiných veřejnoprávních titulů, aktů orgánů veřejné  

     moci, např. stanoviska, vyjádření, souhlasy). 

2. Bylo zřízení a provozování původních elektropřípojek zajišťujících přívode el. Energie 

pro původní reklamní zařízení umožněno vaším úřadem, příp. povoleno zejména dle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (rozhodnutí o povolení zvláštního 

užívání komunikace, příp. jiný veřejnoprávní titul apod. opravňující ke zřízení a 

provozování původních elektropřípojek)?  

     Kopie povolení, popř. rozhodnutí jiných veřejnoprávních titulů, aktů orgánů veřejné  

     moci, např. stanoviska, vyjádření, souhlasy). 

3. Bylo umožněno vaším úřadem, příp. povoleno zřízení a provozování nových zvětšených 

RZ typu LED dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (rozhodnutí o 

povolení zvláštního užívání komunikace, příp. jiný veřejnoprávní titul apod. opravňující 

ke zřízení a provozování RZ typu LED)?  

     Kopie povolení, popř. rozhodnutí jiných veřejnoprávních titulů, aktů orgánů veřejné  

     moci, např. stanoviska, vyjádření, souhlasy). 

4. Bylo zřízení a provozování elektropřípojek zajišťujících přívod el. energie pro RZ typu 

LED umožněno vaším úřadem, příp. povoleno zřízení a provozování nových zvětšených 

RZ typu LED dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (rozhodnutí o 

povolení zvláštního užívání komunikace, příp. jiný veřejnoprávní titul apod. opravňující 

ke zřízení a provozování elektropřípojek zajišťujících přívod el. energie  RZ typu LED)?  

     Kopie povolení, popř. rozhodnutí jiných veřejnoprávních titulů, aktů orgánů veřejné  

     moci, např. stanoviska, vyjádření, souhlasy). 

5. Bylo ke zřízení, umístění nebo provozování původních reklamních zařízení RZ typu 

LED, původních elektropřípojek nebo elektropřípojek zajišťujících přívod el. energie 

pro RZ typu LED vydáno povolení, vyjádření, stanovisko nebo jiný titul Policie ČR? 
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Kopie povolení, popř. rozhodnutí jiných veřejnoprávních titulů, aktů orgánů veřejné  

moci, např. stanoviska, vyjádření, souhlasy). 

Všechna dotazovaná reklamní zařízení byla povolena v rámci jednotného stavebního řízení 

v kompetenci odboru výstavby, včetně přípojek. Samotné osazení a realizace výkopů pro 

přípojky byly prováděny na základě povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace. 

Doba archivace těchto materiálů je 5 let, proto žádné z povolení není k dispozici.    

Žadatel podal stížnost na postup, která byla dle § 16a odst. 5 InfZ předána nadřízenému orgánu 

– Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne 07.10.2019 a vyřízena dne 21.10.2019, stížnost dne 04.11.2019 – řešil 

Odbor péče o veřejný prostor – oddělení dopravy ÚMČ Praha 1) 

 

170. Žádost o poskytnutí informace – reklamní zařízení s neproměnnou reklamní plochou 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - reklamní zařízení s neproměnnou reklamní plochou. 

1. Bylo odstranění původních reklamních zařízení s neproměnnými reklamními plochami 

povoleno vaším úřadem a byla reklamní zařízení odstraněna v souladu s právními 

předpisy?  

2. Pokud vedeno správní řízení – kopie povolení k odstranění původních reklamních 

zařízení, veřejnoprávních titulů, aktů orgánů veřejné moci, např. stanoviska, vyjádření, 

souhlasy). 

3. Byla nová RZ typu LED i elektropřípojka umístěna v souladu s právními předpisy – 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nařízením č. 10/2016 

Sb., HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hl. m. Praze, vyhláškou č. 32/1999 Sb., o závazné části územního 

plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy apod.? 

4. Na základě jakých veřejnoprávních titulů byla RZ typu LED umístěna na příslušných 

pozemcích a na jakou dobu bylo umístění a provozování RZ typu LED povoleno - spis. 

značky a č.j. jednacích veřejnoprávních titulů, data vydání, nabytí právní moci a 

vykonatelnosti. 

5. Na základě jakých veřejnoprávních titulů byla elektropřípojka umístěna, na jakoudobu 

bylo umístění povoleno - spis. značky a č.j. jednacích veřejnoprávních titulů, data 

vydání, nabytí právní moci a vykonatelnosti. 

6. Kopie žádosti stavebníka k umístění provozování RZ typu LED (žádost o vydání 

stavebního či jiného povolení, ohlášení apod.), přílohy, projektové dokumentace a kopie 

žádosti stavebníka k umístění elektropřípojky ((žádost o vydání stavebního či jiného 

povolení, ohlášení apod.), přílohy, projektové dokumentace a kopie žádosti stavebníka 

k umístění elektropřípojky. 

7. Podléhala stavba kolaudačnímu řízení? Pokud ano, žádá o kopie kolaudačního 

souhlasu. 

Kopie povolení k odstranění původních reklamních zařízení, veřejnoprávních titulů, aktů 

orgánů veřejné moci, např. stanoviska, vyjádření, souhlasy). 

Povinný subjekt zaslal oznámení o výši nákladů - § 17 odst. 1 InfZ, které byly uhrazeny  

(zaslán doklad o úhradě) a požadované dokumenty poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 07.10.2019, oznámení dne 22.10.2019 a vyřízena dne 04.11.2019 – 

řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
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171. Žádost o poskytnutí informace – dokumenty předložené radě (BJ2012/2081) a 

příslušný zápis z jednání rady – UR12_1362 ze dne 09.10.2012 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

dokumenty předložené radě (BJ2012/2081) a příslušný zápis z jednání rady – UR12_1362 ze 

dne 09.10.2012. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 11.10.2019 a vyřízena dne 23.10.2019 – řešil Oddělení volených 

orgánů  ÚMČ Praha 1) 

 

172. Žádost o poskytnutí informace – čistopis - kopie smluvních ujednání - UZ15_0122 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

čistopis - kopie smluvních ujednání - UZ15_0122 - smlouva o pachtu a dodatek č. 3 ke Smlouvě 

o správě, údržbě a opravách nemovitostí ze dne 26.01.1996 s EP-SC s.r.o. do 30.06.2015. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 11.10.2019 a vyřízena dne 23.10.2019 – řešilo  Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

173. Žádost o poskytnutí informace –  S UMCP1/001308/VÝS-M-3/136 - kopie listinných 

důkazů  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  v návaznosti na sdělení S UMCP1/001308/VÝS-M-3/136, kde 

je uvedeno č.j. S UMCP1/13041/2015/VÝS-Bu-3/136 doručené velvyslanectví EFDR v Berlíně 

považujete za odůvodněné, žádám kopie listinných důkazů, které dokládají oprávněnost citace 

tvrzení ..odůvodněnou… 

Požadované informace jsou součástí spisu vedeného stavebním úřadem, žadatel může informaci 

získat nahlédnutím do spisu, neboť je veden ve věci žadatele. Povinný subjekt vydal rozhodnutí 

dle § 15 odst. 1 a § 2 odst. 3 InfZ a informace byla odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 22.10.2019 a vyřízena dne 30.10.2019 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 

Praha 1) 

  

174. Žádost o poskytnutí informace – odvolání proti usn. S UMCP1/145582/2015/VÝS-

Čk-3/136 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kdy bylo předáno odvolání proti usnesení 

S UMCP1/145582/2015/VÝS-Čk-3/136 nadřízenému orgánu. 

Dne 30.10.2019 byla odeslána výzva k vyjádření k podanému odvolání prostřednictvím datové 

schránky, po uplynutí lhůty 10 dnů od doručení výzvy bude neprodleně postoupeno odvolání 

ze dne 25.6.2018 nadřízenému orgánu. 

Podány 2 stížnosti na nepodání informace.  

 

(žádost byla podána dne 07.11.2019, výzva dne 01.11.2019, 1. stížnost dne 07.11.2019, 2. 

stížnost dne 12.11.2019  – řešil Odbor výstavby  ÚMČ Praha 1) 
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175. Žádost o poskytnutí informace – S UMCP1/189918/2019/BÝS-M-3/136 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - S UMCP1/189918/2019/BÝS-M-3/136 – kopie dokumentu 

z místního šetření konaného dne 06.03.2019 , který byl (asi) dne 20.08.2019 zaslán 

nadřízenému orgánu. 

Požadovaný dokument je součástí spisu vedeného stavebním úřadem, v rámci opakovaných 

stížností byl zaslán odvolacímu orgánu. Žadatel může informaci získat nahlédnutím do spisu, 

neboť je veden ve věci žadatele, navíc mu byl doručen přímo odborem stavebního řádu MHMP, 

jako účastníku řízení. 

Povinný subjekt vydal rozhodnutí dle § 15 odst. 1 a § 2 odst. 3 InfZ a informace byla odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 22.10.2019 a vyřízena dne 05.11.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

176. Žádost o poskytnutí informace – smluvní dokumenty mezi MČ Praha 1 a IMMO 

Development, s.r.o., IČ 27205754, MARINA RISTORANTE s.r.o., IČ 29143349 a SG 

Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

smluvní dokumenty týkající se veškerých smluvních vztahů mezi Městskou částí Praha 1 a 

společnostmi IMMO Development, s.r.o., IČ 27205754, se sídlem Evropská 1729/49, 160 00 

Praha 6, MARINA RISTORANTE s.r.o., IČ 29143349, se sídlem Petrská 1426/1, 110 00 Praha 

1 a SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., se sídlem Antala Staška   2027/79, 140 00 

Praha 4, související s provozováním, stáním a kotvením plavidla GROSSETO MARINA 

s rejstříkovým číslem 106373. 

Povinný subjekt poskytl požadované informace, týkající se společnosti IMMO Development, 

s.r.o., IČ 27205754, se sídlem Evropská 1729/49, 160 00 Praha 6.  

Smlouvy se společnostmi MARINA RISTORANTE s.r.o., IČ 29143349, se sídlem Petrská 

1426/1, 110 00 Praha 1 a SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., se sídlem Antala Staška   

2027/79, 140 00 Praha 4 povinný subjekt neuzavřel. 

 

(žádost byla podána dne 23.10.2019 a vyřízena dne 07.11.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 


