
194. Žádost o poskytnutí informace – dům Hroznová 499 - smluvní vztahy k dnešnímu 

dni s nájemníky bytů v majetku HMP 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

dům Hroznová 499 - jaké smluvní vztahy jsou k dnešnímu dni s nájemníky bytů v majetku HMP, 

zda je plánován dlouhodobý či krátkodobý vztah s nájemníky, změna smluvního vztahu (prodej 

nájemníkům) apod. – nehlédnutí do nájemních smluv – bytové i nebytové prostory v majetku 

HMP, s kým je nájemní vztah uzavřen, jakou dobu – určitou/neurčitou, bytové či nebytové 

prostory, další dohodnuté podmínky.  

Žádost neobsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 InfZ – byla zaslána výzva k jejich doplnění 

– byly doplněny a informace poskytnuty. 

Městské části Praha 1 byla v souladu s § 19 zákona č. 131/2000 Sb. a Statutem hl. m. Prahy 

svěřena správa bytových jednotek č. 499/6, 449/8 a 499/17, dále nebytových jednotek  

 č. 499/101-499/104  v domě č. p. 499, Hroznová 2, Praha 1, k. ú. Malá Strana. Byly zaslány 

aktuální nájemní smlouvy. 

 

(žádost byla podána dne 19.11.2019, výzva dne 21.11.2019, doplněna dne 28.11.2019  

a vyřízena dne 12.12.2019 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a 

nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 

 

195. Žádost o poskytnutí informace – dopravní značka „vyhrazené parkoviště“ – 

Nerudova ulice, Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

zda byla v únoru 2016 na ulici Nerudova v Praze umístěna dopravní značka „vyhrazené 

parkoviště“ (nejspíše IP12), pokud ano, opatření obecné povahy, na základě kterého byla 

taková značka umístěna, nebo sdělení, že žádné opatření obecné povahy nebylo k této značce 

vydáno. 

K umístění dopravního značení v roce 2016 opatření obecné povahy vydáno nebylo. 

 

(žádost byla podána dne 27.11.2019 a vyřízena dne 09.12.2019 – řešil Odbor péče o veřejný 

prostor - oddělení dopravy ÚMČ Praha 1) 

 

196. Žádost o poskytnutí informace – zbavení nájemního práva k bytu - Široká 118/20, 

Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Veškeré dokumenty týkající se soudního zbavení nájemního práva pro paní Z. k nájmu 

bytu na adrese Široká 118/20,110 00 Praha 1, Staré Město. 

2. Zápis z 16. jednání Komise pro bydlení Rady Městské části Praha 1 – 20.11.2019, a sice 

podklady a doporučení této komise týkající se bodu č. 21 tohoto zasedání ve věci žádosti 

o převod nájemní smlouvy  

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 04.12.2019 a vyřízena dne 19.12.2019 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy a Oddělení vnějších vztahů ÚMČ Praha 1) 

 


