
201. Žádost o poskytnutí informace – agenda modrých zón - kolik zaměstnanců má na 

starosti tuto agendu a jaké činí náklady na ně  zda kontaktovala MČ Praha 10 s dotazem 

o průběhu agendy 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - agenda modrých zón - kolik zaměstnanců má na starosti tuto 

agendu a jaké činí náklady na ně (celkem cca), zda se Městská část Praha 10  informovala na 

průběh agendy. 

Na Úřadě městské části Praha 1 má v gesci agendu Zón placeného stání (ZPS, modrá, fialová, 

blíže viz. www.parkujvklidu.cz) Odbor dopravně správních agend (ODSA), který se skládá ze 

dvou pracovišť. Pracoviště ODSA zpracovává žádosti o vydává parkovací oprávnění (POP) do 

ZSP, druhé pracoviště projednává přestupky neoprávněného parkování v ZPS ve správním 

řízení: 

1. Pracoviště POP – 3 zaměstnanci 

2. Přestupkové pracoviště – 12 zaměstnanců. 

3. Celkové roční náklady na zaměstnance ODSA jsou cca 7.980.000,- Kč. 

Zda se Městská část Praha 10 informovala na průběh agendy nám není známo. 

 

(žádost byla podána dne 16.12.2019 a vyřízena dne 08.1002020 – řešil Odbor dopravně  

správních agend ÚMČ Praha 1) 

 

202. Žádost o poskytnutí informace – prodej bytové jednotky č. 98/1, dům č.p. 98, 

pozemek parc. č. 4, k. ú. Josefov, obec Praha  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Písemnou informaci o zamýšleném prodeji bytové jednotky č. 98/1, včetně případného 

časového harmonogramu uskutečnění prodeje. 

2. Specifikace bytových jednotek spravovaných Úřadem městské části Praha 1, u kterých 

je v roce 2019 a 2020 plánován prodej, vč. Případného časového harmonogramu 

uskutečnění prodeje.  

Jedná se o dotaz na názor nebo budoucí rozhodnutí, kterém v současné době v relevantní 

podobě neexistuje. Proto byla ve smyslu § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 InfZ žádost odmítnuta.  

 

(žádost byla podána dne 19.12.2019 a vyřízena dne 03.01.2020 – řešil  Odbor technické a 

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

 

203. Žádost o poskytnutí informace – procesní fázi řízení o odstranění stavby – 

Rekonstrukce části vnitrobloku č.p.852, 835, 837, 896, 900, 1480, Praha, pozemek parc. č. 

576m, 578, 586/1, 586/2, 586/4, 588, 593, 595, 599, 600, 2306/1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - v jaké procesní fázi se v současné době nachází řízení o 

odstranění stavby, v dokumentaci označené  Rekonstrukce části vnitrobloku č.p.852, 835, 837, 

896, 900, 1480, Praha, pozemek parc. č. 576, 578, 586/1, 586/2, 586/4, 588, 593, 595, 599, 

600, 2306/1 v k. ú. Nové Město ohraničený ulicemi Jindřišská, Panská, Na Příkopě a Václavské 

náměstí v k. ú. Nové Město, Praha 1, a to konkrétně odstranění stavby známé jako Darex – 

Václavské náměstí 837/11, Praha 1.    

Bylo zahájeno řízení o odstranění celého objektu č. p. 837, Václavské nám. 11, Praha 1, Nové 

Město č. p. 837, sp. zn. S UMCP1/446959/2019/VÝS-Zi/Hd-2/837 ze dne 16.12.2019.  

 

(žádost byla podána dne 20.12.2019 a vyřízena dne 14.01.2020 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

http://www.parkujvklidu.cz/

