
 

 

 

 

177. Žádost o poskytnutí informace – Projekt „Zázemí zahradní údržby a veřejné WC 

Praha 1, Hradčany, Velká strahovská zahrada“ 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

Projekt „Zázemí zahradní údržby a veřejné WC Praha 1, Hradčany, Velká strahovská 

zahrada“ – identifikace územního rozhodnutí tohoto projektu: UMCP1 075056/2018, 

S UMCP1/207027/2017/Výs-Ga-4/parc.255/1 ze dne 30.4.2018, které nabylo právní moci dne 

2.6.2018. 

- zda byl proveden archeologický průzkum, pokud ano, s jakým výsledkem – text výroku 

a plného textu v podobě, v jaké je součástí spisu stavebního řízení, 

- zda byl proveden biologický průzkum, pokud ano, s jakým výsledkem – text výroku a 

plného textu v podobě, v jaké je součástí spisu stavebního řízení. 

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 28.10.2019 a vyřízena dne 14.11.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

178. Žádost o poskytnutí informace – Smlouva o poskytnutí právních služeb  

č. POS/35/02/007780/2019 s AK ROWAN LEGAL s.r.o. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

Smlouva o poskytnutí právních služeb č. POS/35/02/007780/2019 uzavřená s advokátní 

kanceláří ROWAN LEGAL s.r.o., zastoupenou JUDr. Martinem Janouškem, vedené u 

Obvodního soudu pro Prahu 1, pod  sp. zn. 38C 162/2019: 

- veškeré listiny týkající se výběru této advokátní kanceláře s relevantním vysvětlením, 

z jakého důvodu se tohoto banálního sporu o náhradu škody nemohl ujmout (poničení 

ze strany neoprávněných uživatelů bytu č. 118/7) právní odbor MČ Praha 1, co vedlo 

nebo kdo konkrétně stojí za rozhodnutí objednat a zadat právní služby externí advokátní 

kanceláři  

- výše dohodnuté hodinové sazby s ROWAN LEGAL s.r.o., vyplacená záloha na tyto 

právní služby (pokud již byla uhrazena faktura, zaslat) 

-  zápis z jednání Rady o výběru této konkrétní advokátní kanceláře ROWAN LEGAL 

s.r.o. 

- na základě jakého rozhodnutí byly odmítnuty naše opakované návrhy smírného řešení 

ohledně způsobené škody, a potažmo tak vyřešení neoprávněného užívání bytu 

v rozporu s nájemní smlouvou zaslaných prostřednictvím právních zástupců k rukám 

zastupitelů, odborů technické a majetkové správy a právnímu oddělení. 

Žadatel byl informován, že smlouvu s AK ROWAN LEGAL s.r.o., neuzavřel Úřad městské 

části Praha 1, ale MHMP. Žádost byla odložena.  

 

(žádost byla podána dne 27.10.2019 a vyřízena dne 04.11.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
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179. Žádost o poskytnutí informace – nakládání s majetkem ve vlastnictví MČ Praha 1 a 

majetkem Hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - nakládání s majetkem ve vlastnictví MČ Praha 1 a majetkem 

Hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 1: 

1) Seznam NP ve vlastnictví MČ Praha 1 a NP ve vlastnictví Hl. m. Prahy ve svěřené  

správě MČ Praha 1, které jsou pronajímány za účelem podnikání, s výjimkou 

nemovitostí a dalších souvisejících služeb a seznam restaurací nočních klubů, barů a 

dalších souvisejících služeb. 

2) U každém takové provozovny kopii nájemní smlouvy, včetně všech případných dodatků 

–  výše nájmu a příp. slev na nájmu. 

3) Uvedení povolené otevírací doby dle kolaudačního rozhodnutí nebo nájemní smlouvy 

s přiložení předmětného kolaudačního rozhodnutí. 

4) Zda do provozoven byly v posledních 5 letech prováděny investice ze strany Hlavního 

města Prahy, příp. MČ Praha 1, zejména investice  zhodnocující  nebytové prostory nad 

rámec běžné údržby,  pokud ano - smlouvy, na jejichž základě k investicím došlo. 

Byla prodloužena a lhůta k vyřízení žádosti - ust. § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. 

Žadateli byl zasláno Oznámení o stanovení výše úhrady, náklady dosud nebyly uhrazeny. 

 

(žádost byla podána dne 03.10.2019, oznámení dne 30.10.2019 – řešil Odbor technické  

a majetkové správy – vedoucí odboru ÚMČ Praha 1) 

 

180. Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy byl splněn úkol – 32. schůze – UR19_0865 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak a kdy byl splněn úkol – 32. schůze – UR19_0865 ze dne 

10.09.2019 – 1. ukládá odpovědět na dopis. 

Tento úkol dosud splněn nebyl, a to s ohledem na složitost problému, jehož se dopis týkal. 

 

(žádost byla podána dne 29.10.2019 a vyřízena dne 13.11.2019 – řešil starosta MČ Praha 1) 

 

181. Žádost o poskytnutí informace – přehled pravomocných rozhodnutí proti subjektu 

Arev Group s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - přehled pravomocných vykonatelných rozhodnutí proti 

subjektu Arev Group s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3.  

Žadatel podal žádost jako zastupujícící osoba, nezaslal Plnou moc, byla zaslána Výzva 

k doplnění zákonných náležitostí – § 14 odst. 5 písm. a) InfZ – nebyly doplněny a žádost byla 

odložena.  

 

(žádost byla podána dne 25.10.2019, výzva dne 30.10.2019 a odložena dne 02.12.2019 – řešilo  

Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

182. Žádost o poskytnutí informace –  jak a kdy byl splněn úkol – 30. schůze – UR19_0830 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak a kdy byl splněn úkol – 30. schůze – UR19_0830 ze dne 

27.08.2019 – 4. ukládá odpovědět na dopis. 

Tento úkol dosud splněn nebyl, a to s ohledem na složitost problému, jehož se dopis týkal 

 

(žádost byla podána dne 29.10.2019 a vyřízena dne 13.11.2019 – řešil starosta MČ Praha 1) 

  



 3 

183. Žádost o poskytnutí informace – stavební povolení k projektu „Zázemí zahradní 

údržby a veřejné WC Praha 1, Hradčany, Velká strahovská zahrada“ 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – stavební povolení k projektu „Zázemí zahradní údržby a 

veřejné WC Praha 1, Hradčany, Velká strahovská zahrada“- identifikace územního rozhodnutí 

tohoto projektu: UMCP1 075056/2018 ze dne 30.04.2018, nabylo právní moci dne 02.06.2018. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 01.11.2019 a vyřízena dne  14.11.2019  – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 

Praha 1) 

 

184. Žádost o poskytnutí informace – kdo chtěl za posledních 7 let od data této žádosti 

stavět ve Velké strahovské zahradě 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kdo chtěl za posledních 7 let od data této žádosti stavět ve Velké 

strahovské zahradě: 

 žadatel 

 název projektu 

 datum 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 01.10.2019 a vyřízena dne 15.11.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

185. Žádost o poskytnutí informace – kopie nájemní smlouvy na pronájem prostor v ulici 

Karlova  23, Praha 1. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie nájemní smlouvy na pronájem prostor v ulici Karlova č. 

p. 23, Praha 1. 

Žádost byla zaslána elektronicky na e-mailovou adresu referentky. Žadateli byla zaslána sdělení 

podle ust. § 14 odst. 3 a 4 InfZ – musí být zasláno prostřednictvím elektronické podatelny 

povinného subjektu – posta@praha1.cz a výzva k doplnění zákonných náležitostí – ust. § 14 

odst. 2 InfZ. 

Žadatel zaslal sdělení, že žádost berte zpět. Žádost byla odložena. 

 

(žádost byla podána dne 31.10.2019, výzva, sdělení žadatele a odložena dne 05.11.2019 – řešilo 

Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

186. 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 s uvedením 

adresy, 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 04.11.2019 a vyřízena dne 11.11.2019 – řešil Odbor technické a 

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

 

 

mailto:posta@praha1.cz
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187. Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy vyřídila MČ Praha 1 příkaz nadřízeného 

orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak a kdy vyřídila MČ Praha 1 příkaz nadřízeného orgánu – 

Magistrátu hl. m. Prahy – rozhodnutí MHMP 2164746/2019 ze dne 18.10.2019. 

Žadatel zaslal sdělení, že žádost berte zpět. Žádost byla odložena. 

 

(žádost byla podána dne 07.11.2019, sdělení a odložena dne 14.11.2019 – řešil Odbor výstavby 

ÚMČ Praha 1) 

 

188. Žádost o poskytnutí informace – umístění dopravní značky IZ 5a od roku 2005 v ulici 

Pod Bruskou – rozhodnutí MHMP 123493/2005/Kos 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - umístění dopravní značky IZ 5a od roku 2005 v ulici Pod 

Bruskou – rozhodnutí MHMP 123493/2005/Kos (obytná zóna) - značky demontovány – kopie 

rozhodnutí, které ruší obytnou zónu. 

Věcně a místně příslušným úřadem nebylo takové rozhodnutí vydáno. Značení IZ 5a (Obytná 

zóna) a IZ  5B (Konec obytné zóny) je dle vyhlášky č. 295/2015 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích.  

 

(žádost byla podána dne 07.11.2019 a vyřízena dne 22.11.2019 – řešil Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy ÚMČ Praha 1) 

 

189. Žádost o poskytnutí informace – kopie smlouvy o pronájmu bytové jednotky 

v majetku MČ Praha 1, Skořepka 423/9, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie smlouvy o pronájmu bytové jednotky o rozloze 140 m2 

v majetku MČ Praha 1, Skořepka 423/9, Praha 1, za jakých podmínek byla smlouva uzavřena. 

1. Rada MČ Praha 1 usnesením č. UR13_1555 ze dne 29.10.2013 a č. UR14_0150 ze dne 

04.02.2014 schválila záměr na pronájem bytů formou výběrového řízení dle pravidel 

uvedených v usnesení č. UR10_0314 ze dne 15.03.2010 a přílohách č. 1, 2, 3, 4. 

2. Rada MČ Praha 1 vyhodnotila došlé nabídky na svém jednání dne 01.04.2014 a 

usnesením číslo UR14_0437 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu ev. č. 19 , č. p. 

423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9, Praha 1.  

Požadované kopie byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 07.11.2019 a vyřízena dne 22.11.2019 – řešil Odbor technické a 

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

 

190. Žádost o poskytnutí informace – spisové značky stavebního řízení, rekonstrukce 

budovy na adrese V Kotcích 526/1, Praha 1. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - sdělení spisové značky stavebního řízení a čísla jednacího 

stavebního povolení včetně zaslání jeho písemného vyhotovení, na základě kterého probíhá 

rekonstrukce budovy na adrese V Kotcích 526/1, Praha 1. 

Požadovaný dokument byl poskytnut.  

 

(žádost byla podána dne 07.11.2019 a vyřízena dne 22.11.2019 řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 
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191. Žádost o poskytnutí informace – oprávněná úřední osoba - vyřizující referent spisu 

zn.  S UMP1/127799/2018/VÝS-Ha-2/1665. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Kdo je v současné době oprávněnou úřední osobou, tzn. vyřizujícím referentem spisu 

zn.  S UMP1/127799/2018/VÝS-Ha-2/1665. 

2. Zda a jaké byly učiněny úkony stavebního úřadu a zda byla učiněna nějaká podání po 

vydání výzvy stavebního úřadu pod č.j. UMCP1 276218/2019 ze dne 12.07.2019. 

3. Zda byly ve stanovené lhůtě (do 16.9.2019) stavebníkem doplněny požadované 

podklady. 

4. Zda stavebník požádal o prodloužení lhůty k doplnění. 

5. Poskytnutí kopií úkonů/podání/písemností ze spisu po 12.7.2019. 

6. Pokud stavebník nedoplnil ve stanovené lhůtě požadované podklady a nepožádal o 

prodloužení lhůty, zda bylo stavební řízení zastaveno. 

Informace byla poskytnuta, pověřena byla Pavlína Míšková. 

 

(žádost byla podána dne 11.11.2019 a vyřízena dne 23.11.2019 řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

192. Žádost o poskytnutí informace – datum nabytí právní moci Rozhodnutí – stavební 

povolení č. j. UMCP1 010043/2010 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - datum  nabytí právní moci Rozhodnutí – stavební povolení č.j. 

UMCP1 010043/2010, vystaveného dne 1.2.2010, spis. zn. S UMCP1/128272/2009VÝS-St-

2/812. V případě, že toto rozhodnutí právní moci nikdy nenabylo, informaci, jakým následným 

rozhodnutím – povolením bylo pro přestavbu nemovitosti č. p. 812 k. ú. Nové město „Dům 

potravin“ na hotel nahrazeno, případně, kdy toto nabylo právní moci. 

Stavební povolení  nabylo právní moci dnem 03.03.2010. 

 

(žádost byla podána dne 15.11.2019 a vyřízena dne 27.11.2019 řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

  

193. Žádost o poskytnutí informace – materiály, podklady - usnesení Rady MČ Praha 1ze 

dne 04.11.2014 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - všechny materiály a podklady včetně důvodové zprávy a 

hlasování radních, souvisejících s usnesením Rady MČ Praha 1ze dne 04.11.2014 pod č.j. 

UR14_1559. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 19.11.2019 a vyřízena dne 20.11.2019 řešilo Oddělení volených 

orgánů ÚMČ Praha 1 


