
Přehled žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění, podaných  

na Úřad městské části Praha 1 v roce  2020 

 
1. Žádost o poskytnutí informace – záměr prodeje jednotky č. 97/6, U Lužického semináře 

18, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

a)  dokument prokazující, že záměr prodeje jednotky č. 97/6 v domě U Lužického semináře 

18, Praha 1 („Jednotka“) schválený usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1 na 

jho 26. zasedání dne 12.12.2005 pod č. U05_0445 byl v souladu s ustanovením § 36 

odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v rozhodném znění („Zákon o 

hlavním městě Praze“) vyvěšen na úřední desce Úřadu městské části Praha 1. 

Dokument nebyl dohledán, od doby, kdy byl záměr ve smyslu přijatých rozhodnutí 

oprávněných orgánů MČ Praha 1 realizován (tj. období r. 2005), uplynula dlouhá doba. 

Zákon č. 131/2000 sb., o hlavním městě Praze, § 36, odst. 1 v době, kdy mělo dojít ke 

zveřejnění záměru a schválení právního úkonu dojít, nijak neupravoval jeho formu ani 

metodiku procesu schválení a zveřejnění. Jedinou podmínkou bylo zveřejnění po dobu 

nejméně 15 dní před schválením právního úkonu v orgánech městské části na úřední desce, 

aby se zájemci mohli vyjádřit a předložit nabídky. 
 

b) Dokument prokazující, že jednotka byla v návaznosti na výše uvedené usnesení prodána 

alespoň za cenu v místě a čase obvyklou v souladu s § 36 odst. 2 Zákona o hlavním 

městě Praze (či že byla odchylka od takové ceny zdůvodněna). 

Informace není existující informací. Povinný subjekt neprodával půdní bytovou jednotku tak, 

jak ji vymezuje žadatel, „jednotka“ nebyla předmětem prodeje ani výběrového řízení. Předmět 

převodu (předmět prodeje) byl na podkladě realizovaného výběrového řízení v uzavřené 

smlouvě o výstavbě definován odlišně. Proto není možné disponovat dokumentem, který by 

dokládal, že „jednotka“ byla prodána alespoň za cenu v místě a čase obvyklou. 

Povinný subjekt prozkoumal veškeré dostupné listinné i elektronické evidence, požadované 

nebylo nalezeno – s ohledem na změny a vývoj výpočetní techniky, změny personální apod. 

Informace byla dle § 15 odst. 1 InfZ odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne  03.01.2020 a vyřízena dne 18.01.2020  –  řešil Odbor technické a 

majetkové správy - oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1) 

 

2. Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy byl vyřízen podnět – oznámení spáchání 

přestupku 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy byl vyřízen podnět  – oznámení spáchání přestupku 

R.B.. 

Správní úřad zaslal dne 13.01.2020 žadateli usnesení – UMCP1 019424/2020, kde byl žadatel 

dotazován, zda dá souhlas se zahájením o řízení přestupku. Správní orgán vyjádření žadatele 

neobdržel. 

Žadatel zaslal stížnost na neobdržení informace. 

 

(žádost byla podána dne 08.01.2020 a vyřízena dne 22.01.2020, stížnost dne 28.01.2020 – řešil 

Odbor občansko správních agend ÚMČ Praha 1) 
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3. Žádost o poskytnutí informace –  jak a kdy byla vyřízena stížnost na L.K. – nekonání  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak a kdy byla vyřízena stížnost na nekonání L.K. podaná k 

rukám tajemníka úřadu podaná dne 7.11.2019 – rozhodnutí č.j. S UMCP1/145582/2015/VÝS-

Čk-3/136. 

Žádost se vztahuje k žádosti I-174/19, kdy bylo žadateli odpovězeno  sdělením ze dne 

1.11.2019 – povinný subjekt odkázal žadatele na možnost nahlížení do spisu - § 38 odst. 2 zák. 

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.  

Žádost I-03/20 nebyla vyřízena. 

 

(žádost byla podána dne  04.01.2019, oznámení – úhrada dne 09.01.2019 – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  

 

4. Žádost o poskytnutí informace – údržba a provoz zázemí Sboru dobrovolných hasičů 

Prahy 1 (nebytový prostor 1403/101 a 1403/103) v domě č. p. 1403, Revoluční 28, 110 00 

Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Jaké výdaje (tj. výši i účel případných plateb) byly vynaloženy v rámci údržby a provozu 

zázemí Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1 (nebytový prostor 1403/101 a 1403/103) 

v domě č. p. 1403, Revoluční 28, 110 00 Praha 1 – Nové Město během celého roku 2019 

i počátkem roku 2020). 

V roce 2019 byla proplacena jedna faktura na 29 040.00 Kč,-. 

2. Zda byly MČ Praha 1 poskytnuty nějaké finanční částky nebo dary (tj. i věcné) Sboru 

dobrovolných hasičů Prahy 1, občanskému sdružení, IČ 228 75 409 během celého roku 

2019 i počátkem roku 2020. 

Byly poskytnuty kopie dokumentů. 

3. Jaké výdaje (tj. výši i účel případných plateb, darů, nákladů na pořízení majetku, 

vybavení apod.) byly vynaloženy v souvislosti s organizační složkou MČ Praha 1 

jednotkou sboru dobrovolných hasičů Prahy 1během celého roku 2019 i počátkem roku 

2020. 

V roce 2020 finanční prostředky dosud nebyly čerpány.  

 

(žádost byla podána dne 09.01.2020 a vyřízena dne 16.01.2020 – řešil Odbor technické a  

majetkové správy – oddělení technicko – provozní, Odbor finanční,  Pracoviště bezpečnostní 

ředitel ÚMČ Praha 1)  

 

5. Žádost o poskytnutí informace – projektová dokumentace pro realizaci zón 

parkovacích    

     stání a dopravních průzkumů provedených před zavedením parkovacích zón 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Zaslání projektové dokumentace pro realizaci zón parkovacích stání a dopravních 

průzkumů provedených před zavedením parkovacích zón. 

2. Sdělení, zda bylo provedeno vyhodnocení dopadu zavedení zón parkovacích stání na 

dopravu v klidu – pokud ano, žádám o zaslání. 
3.  Sdělení celkové částky vynaložené na instalaci parkovacích automatů a jejich počet (pokud bylo 

instalováno ve více fázích, stačí poslední vlna). 
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Požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, ale spol. Technická správa 

komunikací, a.s. – informace k bodu 1., 2. a 3. byla proto podle §14 odst. c) odložena. 

 

 

Za časové období roku 2019 sdělení: 

1. Celkové částky vynaložené na provoz parkovacích zón za rok 2020. 

2. Celkové částky vybrané za parkovací karty fyzických osob, které v oblasti mají trvalé 

bydliště nebo mají jiný nárok na parkovací kartu. 

3. Celkové částky vybrané za parkovací karty od právnických osob, které v oblasti 

podnikají nebo mají jiný nárok na parkovací kartu. 

4. Celkové částky vybrané za návštěvnické stání. 

Byla zaslána výzva k úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Za časové období roku 2019 sdělení: 

1. Počtu zaznamenaných neoprávněných parkování na vyhrazených parkovacích zónách. 

Byla zaslána výzva k úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

2. Počtu zaznamenaných přestupků dle silničního zákona. 

Jak s nimi bylo nakládáno. 
Požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, ale spol. technická správa 

komunikací, a.s.  –  informace  k 2. bodu žádosti byla proto podle §14 odst. c) odložena. 

 

Sdělení: 

1. Počet výzev odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za 

spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková 

vybraná částka. 

2. Počet příkazů odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky 

za spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto příkazů bylo uhrazeno a jaká byla 

celková vybraná částka. 

3. V kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor. 

4. V kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku. 

5. V kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci. 

Jednotlivé typy přestupků, kolik pokutovaných cizinců. 

Byla zaslána výzva k úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

 

Informace: 

1. O počtu zaměstnanců úřadu zabývajících se agendou dopravních přestupků. 

Počet zaměstnanců k 31.12.2019 -13. 

2. O celkových personálních nákladech (součtu ročních hrubých mezd těchto 

zaměstnanců) vynaložených na agendu dopravních přestupků. 

Roční hrubé mzdy těchto zaměstnanců (za rok 2019): 5 533.782,- Kč. 

3. O celkových ostatních nákladech na agendu dopravních přestupků (náklady za 

odeslání výzev, informační systémy apod.) 

Žadateli bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení. 

Oznámení o úhradě nákladů si žadatel převzal z datové schránky dne 12.02.2020. Náklady 

nebyly dosud uhrazeny. 

 

(žádost byla podána dne 10.01.2020, oznámení dne 13.01.2020 a oznámení – úhrada dodáno 

do datové schránky dne 03.02.2020 – řešil  Odbor dopravně správních agend a Oddělení 

personální ÚMČ Praha 1)  

 

 



 4 

6. Žádost o poskytnutí informace – kopie nájemní smlouvy nájemci Divadlo Kašpar 

(Divadlo v Celetné)  - NP Vodičkova 32, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  kopie nájemní smlouvy pronajímatel MČ Praha 1, nájemce 

Divadlo Kašpar (Divadlo v Celetné) na pronájem nebytového prostoru Vodičkova 700/32, III. 

schodiště, mezipatro, Praha 1.  

Požadovaný dokument byl poskytnut – smlouva č. N-07/002. 

 

(žádost byla podána dne 13.01.2020 a vyřízena dne 21.01.2020 – řešil Odbor technické a 

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

 

7. Žádost o poskytnutí informace –  kdy byl Ing. Václav Vaněk pověřen či jmenován 

zastupujícím vedoucím Odboru SÚ ÚMČP1   

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kdy byl Ing. Václav Vaněk pověřen či jmenován zastupujícím 

vedoucím Odboru výstavby ÚMČP1.   

Ing. Václav Vaněk pověřen zastupováním vedoucím Odboru stavební úřad Úřadu městské části 

Praha 1 s účinností od 05.08.2019. 

 

(žádost byla podána dne 15.01.2020 a vyřízena dne 25.01.2020 – řešilo Oddělení personální 

ÚMČ Praha 1)  

 

8. Žádost o poskytnutí informace – sjednaná fakturace JUDr. Pavlíny Uhlířové Úřadu 

městské části Praha 1 (za období listopad a prosinec 2019, případně další fakturace)  

 Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – sjednaná fakturace JUDr. Pavlíny Uhlířové Úřadu městské 

části Praha 1 (za období listopad a prosinec 2019, případně další fakturace) za právní 

poradenství pro stavební úřad MČ Praha 1. 

V měsíci srpnu až listopadu a měsíci prosinci – hodinová sazba 2.500 Kč,- bez DPH, tj. 3.025 

Kč,- včetně DPH. V měsíci srpnu až listopadu 2019 činila fakturovaná částka celkem 151.250 

Kč včetně DPH, a to za celkem 50 hodin poskytnutého právního poradenství. Soupis hodin a 

přehled poradenství byl poskytnut. 

 

(žádost byla podána dne 18.01.2020 a vyřízena dne 31.01.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1) 

 

9. Žádost o poskytnutí informace - kopie usnesení ze dne 13.07.2018, spis. zn. 

S UMCP1/205794/2017/VÝS-Zi-2/852 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kopie usnesení ze dne 13.7.2018, spis. zn. 

S UMCP1/205794/2017/VÝS-Zi-2/852, 835, 837, 896, 900. 

Požadovaný dokument byl poskytnut. 

 

(žádost byla podána dne 20.01.2020 a vyřízena dne 06.02.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1) 

 

10. Žádost o poskytnutí informace - kopie námitek podjatosti týkající se řízení objektu č. 

p. 852, 835, 837, 896, 900, 1480, Praha 1, Nové Město  

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace - kopie námitek podjatosti týkající se řízení objektu č. p. 852, 

835, 837, 896, 900, 1480, Praha 1, Nové Město viz sdělení ze dne 14.1.2020 spis zn.: 

S UMCP1/587893/2019/VÝS-M-2/852. 

Požadovaný dokument byl poskytnut. 

(žádost byla podána dne 20.01.2020 a vyřízena dne 06.02.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1) 

 

11. Žádost o poskytnutí informace - kopie všech rozhodnutí o zahájení řízení o  

odstranění celého objektu č. p. 837, Václavské náměstí 11, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie všech rozhodnutí o zahájení řízení o odstranění celého 

objektu č. p. 837, Václavské náměstí 11, Praha 1, Nové Město, spis zn.: 

S UMCP1/446959/2019/VÝS-Zi/Hd-2/837 – sdělení ze dne 14.1.2020 spis zn.: 

S UMCP1/590121/2019/VÝS-M-2/837. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 20.01.2020 a vyřízena dne 06.02.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1) 

 

12. Žádost o poskytnutí informace – platy každého zaměstnance Úřadu městské části 

Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

platy na úřadu: 

- u každého zaměstnance (bez uvedení jména): 

 pracovní zařazení (referent, vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník, jiné) 

 platová třída 

 platový výměr k 31.12.2019 v Kč 

 celková výše všech mimořádných odměn za rok 2019 

 typ úvazku (hlavní pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní 

činnosti) 

 velikost úvazku 

 délka úvazku (na dobu určitou nebo na dobu neurčitou) 

 pohlaví (muž nebo žena) 

Požadované informace jsou součástí osobního spisu každého zaměstnance. Povinný subjekt 

vycházel z ústavního zák. č.23/1991 Sb.,, kterým se uvozuje Listina základních lidských práv 

a svobod, ze zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ze zák. č.262/200622 sb., zákoník 

práce a z nálezu ústavního soudu ze dne 7.12.2000, sp. zn. P1.ÚS 38/2000  

a  podle § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 a § 8a InfZ rozhodl o odmítnutí žádosti. 

 

(žádost byla podána dne 20.01.2020, oznámení o prodloužení lhůty dne 23.01.2020 a vyřízena 

dne 14.02.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

13. Žádost o poskytnutí informace – seznam tajemníků  Úřadu MČ Praha 1 od 12.11.2000 

dosud 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - seznam tajemníků  a tajemnic, kteří působili na vaší městské 

části  od 12.11.2000 dosud – jméno, příjmení, tituly, politická příslušnost, funkční období, 

způsob ukončení funkce. 
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jméno     příjmení                        titul         pol. příslušnost               funkční období              způsob ukončení funkce 

Jan          Uxa                               RNDr.       není známa                     1993-2006                     vzdání se funkce 

Radka     Fleschmannová             Mgr.          není známa                     2006-2010                     vzdání se funkce 

Jaroslav  Vítek                             Ing.            není známa                     2011-2011                     dohoda § 49 ZP 

František  Dvořák                        Mgr. Ing.   není známa                     2011 – dosud 

(žádost byla podána dne 23.01.2020, oznámení o prodloužení lhůty dne 23.01.2020 a vyřízena 

dne 06.02.2020 – řešilo Oddělení personální ÚMČ Praha 1) 
 

14. Žádost o poskytnutí informace – soukromé telefonní číslo v interní databázi Úřadu 

městské části Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

„dozvěděla jsem se, že mé soukromé telefonní číslo je zaneseno v interní databázi Úřadu 

městské části Praha 1. Chtěla bych vědět kdo, kdy a na základě jakého dokumentu tyto údaje 

do systému zadal“. 

Povinný subjekt žádnou interní databázi, ve které jsou shromažďována telefonní čísla občanů, 

nevede ani nevedl. Dle § 15 odst. 1, § 2 odst. 4a § 3 odst. 3 InfZ byla žádost odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 27.01.2020 a vyřízena dne 06.02.2020 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

15. Žádost o poskytnutí informace –  kdy bylo odpovězeno na interpelaci – zastupitelstvo 

dne 17.12.2019 – 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  kdy bylo odpovězeno na interpelaci, která byla přednesena na  

zastupitelstvu dne 17.12.2019 – 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 –na úřední desce ÚMČ 

P1 je uvedeno…..odpověď na interpelaci musí být vypracována písemně, doručena 

interpelujícímu nejpozději do 30 dnů. 

Podle stenografického záznamu byla interpelace směřována na pana starostu Mgr. Pavla 

Čižinského, který odpověděl žadateli – „vašimi mnoha žádostmi a stížnostmi se úřad intenzivně 

zabývá“. I přes opakované výzvy povinný subjekt písemnou odpověď na předmětnou 

interpelaci neobdržel. Požadovanou informací tak nedisponuje.  

Dle § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 InfZ byla proto žádost odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 28.01.2020 a vyřízena dne 12.02.2020 – řešilo Oddělení volených 

orgánů ÚMČ Praha 1) 

 

16. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení stížnosti zaslané k rukám tajemníka Úřadu 

městské části Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kdy byla vyřízena stížnost, zaslaná k rukám tajemníka 

podaná dne 7.11.2019. 

Stížnost obdržel dne 8.1.2020 starosta  MČ Praha 1 – nebyla vyřízena.  

Žádost nebyla dosud vyřízena. 

 

(žádost byla podána dne 28.01.2020   –  řeší Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ  

Praha 1) 

 

17. Žádost o poskytnutí informace –  počet vydaných příkazů a dalších písemností MHMP 

– nečinnost SÚ Úřadu městské části Praha 1 

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace:  

- jaký byl počet vydaných příkazů MHMP z důvodu nečinnosti SÚ Úřadu městské části 

Praha 1 

- jaký byl počet rozhodnutí či jiných písemností MHMP, kdy byl vytýkán nesprávný úřední 

postup SÚ 

- jaký byl počet rozhodnutí či jiných písemností MHMP, kterými byla zrušena rozhodnutí 

či vydané výzvy SÚ, jaký počet shora uvedeného se týká mojí osoby. 

Žadatel podal stížnost na nepodání informace. 

Stavební úřad nemá povinnost vést tuto evidenci, podle § 15 a § 20 odst. 4 InfZ ve spojení s ust. 

§ 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, byla žádost o poskytnutí informace odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 28.01.2020, stížnost dne 17.02.2020 a vyřízena dne 21.02.2020 – řešil 

Stavební úřad ÚMČ Praha 1) 

 

18. Žádost o poskytnutí informace –  kolik mnou podaných stížností eviduje SÚ Úřadu 

městské části Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kolik mnou podaných stížností eviduje SÚ Úřadu městské části 

Praha 1, a to od 1.1.2017 do 31.12.2019, kolik těchto stížností je k dnešnímu dni vyřízeno. 

Žadatel podal stížnost na nepodání informace. 

Evidenci stížností vede Útvar tajemníka – Oddělení právní, kontroly a stížností, podání jsou 

vedena pod svými čísly. Žadateli je tato skutečnost známa.  

Povinný subjekt nedisponuje touto požadovanou informací. 

Podle § 15 a § 20 odst. 4 InfZ ve spojení s ust. § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, byla 

žádost o poskytnutí informace odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne  28.01.2019, stížnost dne 17.02.2019 a vyřízena dne 21.02.2020 – řešil 

Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

19. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení příkazu nadřízeného orgánu MHMP 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy vyřídila MČ P1 příkaz nadřízeného orgánu MHMP 

– rozhodnutí č.j. MHMP 41107/2020. 

Žadatel podal stížnost na nepodání informace. 

Příkaz nadřízeného orgánu ze dne 6.1.2020, č.j. MHMP 41107/2020, sp. zn. S-MHMP 

2542924/2019/STR bylo vypořádáno sdělením zdejšího stavebního úřadu ze dne 28.2.2020, 

které bylo žadateli odesláno. 

(žádost byla podána dne 28.01.2020, stížnost dne 24.02.2020 a vyřízena dne 13.03.2020 – řešil 

Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

20. Žádost o poskytnutí informace – kopie smluv k pronájmu nebytových prostor č. 

611/102, k. ú.  Staré Město, Praha  

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  
- kopie všech smluv uzavřených v období 1.1.2018 do 31.1.2020, kterými byl pronajat  nebytový 

prostor č. 611/102, budova č. p. 611, Staré Město, k. ú. Staré Město, obec Praha, katastr 

nemovitostí LV č. 2249 

- který subjekt je od 1.2.2020 nájemcem nebytového prostoru, jakou výši nájemného platí 

Žadateli byla zaslána kopie smlouvy o nájmu NP č. N-08/130 ze dne 08.10.2008, nájemce IČ: 

40683125, a  kopie smlouvy o nájmu NP č. 2013_0781 ze dne 13.06.2013, nájemce spol. REA 

ARTE s.r.o. 
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Žadatel zaslal 2. žádost: 

1. Bylo spol. spol. REA ARTE s.r.o. poskytnutí náhradní plnění – náhradní NP apod.? 

Pokud ano, zaslání všech souvisejících smluv a dokumentů. 

2. Byly ze strany spol. REA ARTE s.r.o. uplatněny nároky vůči MČ Praha 1 v důsledku 

porušení závazku jako pronajímatele? Pokud ano, zaslání všech souvisejících smluv a 

dokumentů. 

 

Rada MČ Praha 1 schválila uzavření nájemní smlouvy se spol. REA ARTE s.r.o. – usnesení č. 

UR14_0397 ze dne 25.03.2014, na NP v domě č. p. 1647, k. ú. Nové Město, Křemencova 2 

(Myslíkova 21), a to na dobu určitou do 31.12.2014, tj. do doby vyřešení situace v domě č. p. 

611, k. ú. Staré Město, Týnská ulička 10. Nájemní smlouva č. 2014/0433 byla uzavřena dne 

29.04.2014, rada dále schválila usnesením č. UR15_0144 ze dne 03.02.2015 uzavření nájemní 

smlouvy se spol. REA ARTE s.r.o. na NP v domě č. p. 1647, k. ú. Nové Město, Křemencova 2 

(Myslíkova 21), a to na dobu určitou do 30.06.2015. Nájemní smlouva č. 2015/0088 byla 

uzavřena dne 20.03.2015. 

Ze strany spol. REA ARTE s.r.o. nebyly uplatněny nároky z důvodu nemožnosti užívat NP  

v domě č. p. 611, Týnská ulička 10, na základě nájemní smlouvy č. 2013_0781 ze dne 

13.06.203. 

Kopie dokumentů byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 28.01.2020 a vyřízena dne 07.02.2020, 2. žádost dne 10.02.2020 a 

vyřízena dne  25.02.2020 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a 

nebytových prostor ÚMČ Praha 1)  

 
21. Žádost o poskytnutí informace – předání stížnosti Městskou částí Praha 1  

nadřízenému orgánu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kdy Městská část Praha 1 předala nadřízenému orgánu stížnost 

na nepodání informace dle zák. č. 106/1999 S., § 16a, podáno dne 6.8.2019. Jedná se o 

nesprávný výpočet úhrady za vyhledání informace – rozhodnutí MHMP, č.j. MHMP 

294630/2018 ze dne 21.2.2018.  

Žádost nebyla vyřízena. 

Žadatel zaslal stížnost na nepodání informace. 

 

(žádost byla podána dne 28.01.2020, stížnost dne 01.04.2020   –  řeší Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1) 

 

22. Žádost o poskytnutí informace –  zaslání kopie průvodního dopisu advokátní kanceláři 

(spis č.j. UMCP1 /305584/2019/VÝS) 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  zaslání kopie průvodního dopisu, se kterým byl spis zaslán 

advokátní kanceláři k posouzení, dále odpověď či stanovisko, nebo právní rozbor, vyhotovený 

advokátní kanceláří JUDR. Ireny Helmové.   

Žadatel zaslal 2. stížnosti na nepodání informace. 

Výše specifikovaná žádost byla již v minulosti žadatelem podána, odmítnuta rozhodnutím 

zdejšího stavebního úřadu, odvolání žadatele bylo nadřízeným orgánem zamítnuto  

a rozhodnutí povinného subjektu potvrzeno - doručeno žadateli. 
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(žádost byla podána dne 28.01.2020,1. stížnost dne 17.02.2020, vyřízena dne 20.02.12020, 2. 

stížnost dne 02.03.2020, 2. stížnost dne 02.03.2020  – řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1) 

 

23. Žádost o poskytnutí informace –  počet kontrol, SÚ Praha 1 – přestavba trafostanice 

na Klárově 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jaký byl počet kontrol a kdy, prováděných SÚ Praha u 

přestavby trafostanice na Klárově na galerie Kunsthalle. 

Žadatel zaslal stížnost na nepodání informace. 

Jedná se objekt na adrese Pod Bruskou 2, Praha 1, bylo zde pravomocně povoleno Muzeum 

umění. Stavební úpravy a změna využití objektu ze dne 19.1.2018 - , kontrolní prohlídky byly 

prováděny oprávněnou úřední osobou Ing. Arch. Tatyanou Zacharievou průběžně a evidovány 

ve stavebním deníku, který již není součástí spisu.  

  

(žádost byla podána dne  04.02.2020, stížnost dne 24.02.2020 a vyřízena dne 16.03.2020 – řešil 

Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

24. Žádost o poskytnutí informace – investiční plány města pro rok 2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – investiční plány města pro rok 2020: 

- název projektu 

- popis projektu 

- projektová kancelář  

- finanční rozpočet 

- plánovaný termín započetí projektu 

- předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce  

Městská část Praha 1 nesestavuje investiční plán, ale rozpočet, kde je jmenovitý seznam jak 

investičních, tak neinvestičních akcí, a to především na základě předem stanovených limitů pro 

jednotlivé rozpočtové kapitoly, rozpočet je schvalován Zastupitelstvem Městské části Praha 1. 

Akce jsou uvedeny na webové stránkách www.praha1.cz.  

 

(žádost byla podána dne 06.02.2020 a vyřízena dne 17.02.2020 – řešilo oddělení investiční 

ÚMČ Praha 1)  

 

25. Žádost o poskytnutí informace – zpřístupnění výroku včetně odůvodnění rozhodnutí 

přestupkového řízení – incident dne 25. května 2019, stanice metra Florenc a náměstí 

Republiky 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

zpřístupnění výroku včetně odůvodnění rozhodnutí přestupkového řízení, které bylo Úřadem 

městské části Praha 1 vedeno se dvěma fyzickými osobami pro incident, k němuž došlo 25. 

května 2019 po 23. hodině mezi stanicemi metra Florenc a náměstí Republiky, přičemž jeden 

z účastníků je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání., anonymizovat tak, aby bylo 

zachováno první písmeno u jména a příjmení účastníků. 

Žadatel byl informován, že žádost nebyla zaslána v souladu § 14 odst. 3 a 4 InfZ  - elektronicky 

musí být zaslána prostřednictvím elektronické podatelny, a žádost zaslal v souladu se zákonem.  

Informace byla poskytnuta.  

  

(1. žádost byla podána dne 06.02.2020, 2. žádost dne 07.02.2020 a vyřízena dne 21.02.2020,   

 – řešil Odbor občansko správních agend – oddělení správního řízení  ÚMČ Praha 1)  

http://www.praha1.cz/
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26. Žádost o poskytnutí informace – zaslání textu rozhodnutí správního orgánu v plném 

znění včetně odůvodnění, které nabylo právní moci 3.2.2020,  fyzické napadení muže dne 

25. května 2019 mezi stanicemi metra Florenc a náměstí Republiky  
     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

zaslání textu rozhodnutí správního orgánu v plném znění včetně odůvodnění, v 

anonymizované nebo úplné podobě, které nabylo právní moci 3.2.2020, týká se fyzického 

napadení muže, které se odehrálo 25. května 2019 mezi stanicemi metra Florenc a náměstí 

Republiky, útočníkem byl devětadvacetiletý muž, který se později přihlásil na policii.    

Žadatel byl informován, že žádost nebyla zaslána v souladu § 14 odst. 3 a 4 InfZ  - elektronicky 

musí být zaslána prostřednictvím elektronické podatelny, a žádost zaslal v souladu se zákonem.  

Informace byla poskytnuta.  

 

(1.žádost byla podána dne 07.02.2020, 2. žádost dne 10.02.2020 a vyřízena dne 24.02.2020,   

 – řešil Odbor občansko správních agend – oddělení správního řízení  ÚMČ Praha 1)  

 

 

27. Žádost o poskytnutí informace – jmenování zastupujícího vedoucího oddělení kontroly 

a SŘ 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kdy byl Ing. Š. jmenován zastupujícím vedoucím oddělení 

kontroly a SŘ? 

Žádost se vztahuje k žádosti I-03/20: jako zastupující vedoucí stavebního úřadu nebudu řešit 

kauzy mého předchůdce, dokud neproběhne místní šetření na místě stavby za účasti všech 

dotčených osob s ohledem na tu skutečnost, že věc nebyla formálně k dnešnímu dni ukončena.  

 

(žádost byla podána dne  10.02.2020 a vyřízena dne 18.02.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1)  

 

28. Žádost o poskytnutí informace – zda byla přijata opatření Stavebního úřadu Prahy 1 

– neopakování vydání usnesení  - možnost instalace kamery na domě (S 

UMCP1/140916/2017/VÝS/Ga-3/136) 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – zda a příp. jaké opatření přijal Stavební úřad Prahy 1, aby se  

neopakoval tristní případ, kdy bylo vydáno usnesení  S UMCP1/140916/2017/VÝS/Ga-3/136), 

že na domě (s předchozím souhlasem památkářů) je možno provést instalaci kamery jen na 

základě stavebního řízení, přitom bylo po mně požadováno i doložení souhlasu od neexistující 

organizace. 

Žadatel zaslal stížnost na nepodání informace. 

Jako zastupující vedoucí stavebního úřadu nebudu řešit kauzy mého předchůdce, dokud 

neproběhne místní šetření na místě stavby za účasti všech dotčených osob s ohledem na tu 

skutečnost, že věc nebyla formálně k dnešnímu dni ukončena. 

Odpověď byla žadateli doručena dne 5.3.2020. 

 

(žádost byla podána dne  10.02.2020, stížnost dne 02.03.2020 a vyřízena dne 18.02.2020 – řešil 

Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

29. Žádost o poskytnutí informace – kdo je konkrétně odpovědný za dodržování lhůty pro 

odpověď na interpelaci – podaná dne 17.12.2019 
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     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kdo je konkrétně odpovědný za dodržování lhůty pro odpověď 

na interpelaci, kterou jsem  podala společně se svým manželem na Zastupitelstvu MČ Praha 1 

již dne 17.12.2019, kdy dle jednacího řádu zastupitelstva musí být odpověď vypracována 

písemně a doručena interpelujícímu nejpozději do 30 dnů. Odpověď nebyla odeslána a ani není 

uveřejněna na úřední desce MČ Praha 1. 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 „Na interpelaci veřejnosti odpovídá vždy 

interpelovaný orgán nebo veřejný činitel“, tudíž zodpovědnou osobu lze dovodit (viz příloha 

– usnesení rady MČ Praha 1č. UR20_0026 ze dne 07.01.2020, bod 2). 

Interpelace a odpovědi na ně se dle § 10 odst. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 

vyvěšují na webových stránkách – https://www.praha1.cz/politucka-

reprezentace/zastupitelstvo/dotazy-a-interpelace/, nikoliv na úřední desce, dále  dle § 10a  

odst. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 se odpovědi vyvěšují po dobu následujícího 

zasedání zastupitelstva na nástěnce v jednací místnosti. 

Žadatelka podala dvě stížnosti na nepodání informace, 1. stížnost dne 2.3.2020:  

Vzhledem k tomu, že žádost o podání informace nebyla podána v zákonné lhůtě, tak jsem 

nucena podat tuto stížnost, kterou podávám dle zák. č. 106/1999 Sb. - § 16a – stížnost na postup 

při vyřizování žádosti o informace. 

InfZ neupravuje lhůty pro podání žádosti informace podle tohoto zákona. Nelze tedy uvedený 

důvod dávat k tíži povinnému subjektu. Ustanovení § 16a InfZ jednoznačně definuje důvody, 

pro které může žadatel o informace podat stížnost. Z vaší strany není patrný žádný důvod 

uvedený v § 16a InfZ, žádost vedená pod zn. I-29/20 byla vyřízena sp. zn. UMCP1 

062875/2020 a odeslána dle podatelny úřadu dne 24.02.2020 na adresu žadatele o informaci. 

1. stížnost dne 10.3.2020: 

Požadovaná informace nebyla sdělena …tudíž  zodpovědnou osobu lze dovodit …uvádím, že 

občan tu není od toho, aby si něco dovozoval, navíc, když byl starosta Mgr. Pavel Čižinský 

odvolán z funkce starosty dne 14.01.2020. 

Vzhledem k tomu, že žádost o podání informace nebyla podána v zákonné lhůtě, tak jsem 

nucena podat tuto stížnost, kterou podávám dle zák. č. 106/1999 Sb. - § 16a – stížnost na postup 

při vyřizování žádosti o informace. 

Jak se povinný subjekt vyjádřil v reakci na stížnost ze dne 02.03.2020 - InfZ neupravuje lhůty 

pro podání žádosti informace podle tohoto zákona. Nelze tedy uvedený důvod dávat k tíži 

povinnému subjektu. Ustanovení § 16a InfZ jednoznačně definuje důvody, pro které může 

žadatel o informace podat stížnost. Z vaší strany není patrný žádný důvod uvedený v § 16a 

InfZ, žádost vedená pod zn. I-29/20 byla vyřízena sp. zn. UMCP1 062875/2020 a odeslána dle 

podatelny úřadu dne 24.02.2020 na adresu žadatele o informaci, včetně uvedené přílohy 

usnesení Rady MČ Praha 1č. UR20_0026 ze dne 07.01.2020, ze kterého je jednoznačně patron, 

že odpovědnou osobou k vyřízení interpelace ve stanovené lhůtě byl pan Čižinský. 

 

(žádost byla podána dne  10.02.2020, vyřízena dne 24.02.2020, 1. stížnost dne 02.03.2020, 

vyřízena dne 05.03.2020, 2. stížnost dne 10.03.2020, vyřízena dne  12.03.2020 – řešilo 

Oddělení volených  orgánů a Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

30. Žádost o poskytnutí informace – zjištěné nepovolené stavební úpravy Stavebním 

úřadem Praha 1 v či na domě, kde nyní bydlím 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - zda byly v či na domě, kde nyní bydlím, zjištěny Stavebním 

úřadem Praha 1 nějaké nepovolené stavební úpravy, event.. o jaké nepovolené stavební úpravy 

se jedná a kdy byly zjištěny.   

Žadatelka podala stížnost na nepodání informace. 

https://www.praha1.cz/politucka-reprezentace/zastupitelstvo/dotazy-a-interpelace/
https://www.praha1.cz/politucka-reprezentace/zastupitelstvo/dotazy-a-interpelace/
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Věc byla v minulosti opakovaně řešena a dne 04.12.2019 byla doručena manželovi žadatelky, 

bylo zasláno žadatelce v příloze. 

 

(žádost byla podána dne  10.02.2020, stížnost dne 02.03.2020 a vyřízena dne 23.03.2020 – řešil 

Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

31. Žádost o poskytnutí informace – smlouva o pronájmu nebytových prostor 1403/101  

a 1403/103 na adrese Revoluční 28, č. p. 143, 110 00 Praha 1 občanskému sdružení 

Sboru dobrovolných hasičů Praha 1, z.s.: 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - smlouva o pronájmu nebytových prostor 1403/101  

a 1403/103 na adrese Revoluční 28, č. p. 143, 110 00 Praha 1 občanskému sdružení Sboru 

dobrovolných hasičů Praha 1, z.s.: 

- kopie smlouvy (o pronájmu, resp. o „poskytnutí“ nebo „výpůjčce“ včetně všech 

případných dodatků smlouvy, a to především o podmínkách využití kancelářských 

prostor, podmínkách případných stavebních prací, podmínkách plateb/nájmu za 

užívání nebytových prostor, podmínkách péče a údržby apod. 

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1. z. s., IČ 22875409,  užívá nebytový prostor v 1. nadzemním 

podlaží domu č. p. 1403, Revoluční 28, Praha 1 (část nebytové jednotky č. 1403/103) na základě 

Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.07.2014. Nebytový prostor v 1. podzemním 

podlaží domu (nebytová jednotka č. 1403/101) užívá Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Městské části Praha 1, organizační složka, IČ 00063410 na základě zřizovací listiny organizační 

složky ze dne 11.09.2011, ve znění dodatku č. 1. Kopie dokumentů byly poskytnuty. 

 

 

(žádost byla podána dne  10.02.2020 a vyřízena dne 25.02.2020 – řešil Odbor technické  

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

 

32. Žádost o poskytnutí informace – kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1.  Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků? 

ROK                       VYBRÁNO                 25% ODVOD MHMP                 ČISTÝ VÝNOS 

2015                        1 132 741,00                 327 245,88                                   805 495,12 

2016                        1 057 076,00                 327 882,25                                   729 193,75 

2017                           932 188,00                 230 934,50                                   701 253,50 

2018                           880 403,66                 218 602,27                                   661 801,39 

2019                           902 685,74                 224 546,44                                   678 139,30 

CELKEM              4 905 094,40                1 329 211,34                               3 575 883,06 

2. Kolik činí náklady na městský útulek ročně, resp. útulek/zařízení, které zajišťuje péči o 

zatoulané či odložené psy a případně jiná zvířata? 

3. Kdo je provozovatelem útulku? 

4. Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli 

 v případech týrání zvířat? 

Informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, ale MHMP, proto byla žádost dle  

§ 14 odst. 5 písm. c) InfZ v 2., 3., a 4. bodu odložena. 

 

(žádost byla podána dne  11.02.2020 a vyřízena dne 21.02.2020 – řešil Odbor finanční –  

oddělení rozpočtu a Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  
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33. Žádost o poskytnutí informace – zda a kdy byl poškozen chráněný zájem státu na 

domě, který vlastním na Malé Straně 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – zda a kdy byl poškozen chráněný zájem státu na domě, který 

vlastním na Malé Straně.  

Povinný subjekt zaslal žadateli Výzvu k upřesnění žádosti - § 14 odst. 5 InfZ. Z žádosti není 

zřejmé, o jaký dům se jedná a není povinností povinného subjektu dohledávat v dostupných 

registrech informace, aby byl stanoven jednoznačně předmět žádosti. Za formulaci žádosti je 

odpovědný žadatel 

Žadatel žádost upřesnil – Pod Bruskou 136, Praha 1, veden jako kulturní památka – zda byla 

při provádění udržovacích prací event. poškozena památková hodnota domu, kdy. 

Žadatel podal stížnost na nepodání informace. 

Žádost nebyla vyřízena, protože na  žadateli již bylo sděleno, že posoudit věc může 

památkový ústav. 

 

(žádost byla podána dne 10.02.2020, výzva dne 14.02.2020, upřesněna dne 24.02.2020, 

stížnost dne 17.04.2020   –  řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1) 

 

34. Žádost o poskytnutí informace –  kopie dokumentu č. j. UMCP1 

049472/2020/OPVP/046/HN ze dne 03.02.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie dokumentu č. j. UMCP1 049472/2020/OPVP/046/HN ze 

dne 03.02.2020. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 13.02.2020 a vyřízena dne 20.02.12020  – řešil Odbor péče o  

veřejný prostor – oddělení dopravy ÚMČ Praha 1) 

 

35. Žádost o poskytnutí informace –  kopie dokumentu sp. zn. UMCP1/086033/2016/VÝS-

Zi-1/poz. č. 1090 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentu sp. zn. UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. 

č. 1090, č.j. UMCP1 107895/2017. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o výši úhrady nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

36. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentu sp. zn. UMCP1/086033/2016/VÝS-

Zi-1/poz.č. 1090 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie dokumentu sp. zn. UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. 

č. 1090, č.j. UMCP1 060058/2017. 

 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 
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(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

37. Žádost o poskytnutí informace – kopie žádosti Společnosti pro obnovu Mariánského 

sloupu na Staroměstském náměstí v Praze k záboru pozemku parc. č. 1090 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie žádosti Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na 

Staroměstském náměstí v Praze k záboru pozemku parc. č. 1090, LV č. 122 k. ú. Staré Město, 

Praha.  

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

Žádost je totožná s I-45/20. 

 

(žádost byla podána dne 13.02.2020  a vyřízena dne 21.02.2020  – řešil Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy  ÚMČ Praha 1)  

 

38. Žádost o poskytnutí informace – kopie uzavřené smlouvy se Společností pro obnovu 

Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze k záboru pozemku parc. č. 1090 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie žádosti Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na 

Staroměstském náměstí v Praze k záboru pozemku parc. č. 1090, LV č. 122 k. ú. Staré Město, 

Praha. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

Žádost je totožná s I-43/20. 
 

(žádost byla podána dne 13.02.2020 a vyřízena dne 21.02.2020  – řešil Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy  ÚMČ Praha 1)  

 

39. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentu č.j. KRPA-1095-1/čj-2020-0000DŽ    

     ze dne  2.1.2020  

     Otázky a odpovědi: 

      Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentu č.j. KRPA-1095-1/čj-2020-0000DŽ ze dne    

     2.1.2020.  

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 13.02.2020 a vyřízena dne 21.02.2020 – řešil  Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy  ÚMČ Praha 1)  
  

40. Žádost o poskytnutí informace – kopie žádosti č.j. UMCP1 049472/2020 ze dne 

29.1.2020  

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kopie žádosti č.j. UMCP1 049472/2020 ze dne 29.1.2020.  

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

Žádost je totožná s I-41/20. 
 

(žádost byla podána dne 13.02.2020 a vyřízena dne 21.02.2020 – řešil  Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy  ÚMČ Praha 1) 

 

 

41. Žádost o poskytnutí informace – kopie žádosti č.j. UMCP1 049472/2020 ze dne 

29.1.2020  
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Otázky a odpovědi: 

kopie žádosti č.j. UMCP1 049472/2020 ze dne 29.1.2020.  

Žádost je totožná s I-40/20. 
 

(žádost byla podána dne 13.02.2020 a vyřízena (I-40/20) dne 21.02.2020 – řešil  Odbor péče o 

veřejný prostor – oddělení dopravy  ÚMČ Praha 1) 

  

42. Žádost o poskytnutí informace – kopie žádosti č.j. UMCP1 

049472/2020/OPVP/046/HN ze dne 3.2.2020 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie žádosti č.j. UMCP1 049472/2020/OPVP/046/HN ze dne 

3.2.2020 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020 a vyřízena dne 21.02.2020 – řešil Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy  ÚMČ Praha 1) 
  

43. Žádost o poskytnutí informace – kopie uzavřené smlouvy se Společností pro obnovu 

Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze k záboru pozemku parc. č. 1090 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie žádosti Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na 

Staroměstském náměstí v Praze k záboru pozemku parc. č. 1090, LV č. 122 k. ú. Staré Město, 

Praha. 

Žádost je totožná s I-38/20. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020 a vyřízena (I-38/20) dne 21.02.2020 – řešil Odbor péče o 

veřejný prostor – oddělení dopravy  ÚMČ Praha 1) 

 

44. Žádost o poskytnutí informace – souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace 

pozemku parc. č. 1090 – MHMP ze dne 30.1.2020 
      Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace pozemku  

parc. č. 1090 – MHMP ze dne 30.1.2020, na základě kterého ÚMČ Praha 1 vydalo rozhodnutí 

č. j. UMCP1 049472/2020/OPVP/046/HN. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020 a vyřízena dne 21.02.2020 – řešil Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy  ÚMČ Praha 1) 

 

45. Žádost o poskytnutí informace – kopie žádosti Společnosti pro obnovu Mariánského 

sloupu na Staroměstském náměstí v Praze k záboru pozemku parc. č. 1090 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie žádosti Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na 

Staroměstském náměstí v Praze k záboru pozemku parc. č. 1090, LV č. 122 k. ú. Staré Město, 

Praha.  

Žádost je totožná s I-37/20. 

(žádost byla podána dne 13.02.2020  a vyřízena (I-37/20) dne 21.02.2020  – řešil Odbor péče o 

veřejný prostor – oddělení dopravy  ÚMČ Praha 1) 
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46. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – závazné stanovisko sp. zn. 

UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090 – Hasičský záchranný sbor HSAA – 2639 . 

2/1016  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – závazné stanovisko sp. zn. 

UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, č.j. UMCP1 107895/2017 – Hasičský záchranný 

sbor HSAA – 2639. 2/1016.  

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o výši úhrady nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

47. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí, sp. zn. UMCP1/086033/2016/ 

VÝS-Zi-1/poz. č. 1090 – stanovisko MHMP, odbor evidence, správy a využití majetku 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí, sp. zn. UMCP1/086033/2016/ 

VÝS-Zi-1/poz. č. 1090 – stanovisko MHMP, odbor evidence, správy a využití majetku – souhlas 

s realizací stavby. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o výši úhrady nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

48. Žádost o poskytnutí informace –  územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – odbor dopravy 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – odbor dopravy č. j. ÚMČP1 022708/2017OPOP/131/Bc 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

49. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č.j. UMCP1 107895/2017 – odbor územního rozvoje  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č.j. UMCP1 107895/2017 – odbor územního rozvoje – stanovisko Komise územního 

rozvoje ÚMČ Praha 1 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 
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(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

50. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – MHMP - odbor dopravních staveb 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č.j. UMCP1 107895/2017 – MHMP odbor dopravních staveb – stavba v OPM č. j. 

MHMP 1001906/2017/ODA-02/No. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

51. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. MHMP 568230/2016/04Pi - MHMP - odbor dopravních agend 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č. j. MHMP 568230/2016/04Pi – MHMP odbor dopravních agend. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

52. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor životního 

prostředí  

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor životního prostředí, č. 

j. ÚMČP1 035840/16/OŽP/Ří.  

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

53. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – Kancelář ředitele 

MHMP 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – Kancelář ředitele MHMP,  

č. j. MHMP 584627/2016. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 
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Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

54. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor ochrany 

životního prostředí 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor ochrany životního 

prostředí, č. j. MHMP 436013/2016. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

55. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor památkové 

péče 

      Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor památkové péče, č. j.  

S – MHMP 336107/2014.  

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  
 

56. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – povolení k výstavbě technická správa 

komunikací hl. m. Praha   

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – povolení k výstavbě technická správa komunikací hl. m. 

Praha – povolení k výstavbě, TSK/16996Ú13/2200/Me.   

 Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  
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57. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Institut plánování a rozvoje hl. m. 

Prahy 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, č. j. 

IPR 12092/16. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

58. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko MHMP –souhlas s realizací stavby 

– Dohoda o provedení stavby 

     Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko MHMP –souhlas s realizací stavby – Dohoda o 

provedení stavby, č. j. SVM/VP/269762a/13/su. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 

– řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

      59. Žádost o poskytnutí informace – velikost honebních pozemků jednotlivých členů  

       honebních společenstev všech společenstevních honiteb 

       Otázky a odpovědi: 

       Žádost o poskytnutí informace - velikost honebních pozemků jednotlivých členů  

       honebních společenstev všech společenstevních honiteb – velikostní struktura majetků  

       honebních pozemků pro každou společenstevní honitbu v ČR. 

       Žadatel byl vyrozuměn, že informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, a proto      

       byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) odložena. 
 

        (žádost byla podána dne 15.02.2020, oznámení žadateli a odložena dne 21.02.20120 – řešilo  

       Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

       60. Žádost o poskytnutí informace – kopie odpovědi zástupkyni veřejného ochránce práv 

       Otázky a odpovědi: 

       Žádost o poskytnutí informace - kopie odpovědi zástupkyni veřejného ochránce práv ke sdělení  

       zástupkyně veřejného ochránce práv ze dne 27.01.2020. 

       Povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje, lhůta stanovená zástupkyní veřejného   

       ochránce práv dosud neproběhla a požadovaná informace dosud nebyla zpracována. Dle § 3   

       odst. 3 InfZ „se informační povinnost může vztahovat pouze k informacím reálně        

     existujícím….“ Poskytnutí informace bylo ve smyslu § 15 odst. 1 a § 3 odst. 3 InfZ odmítnuta. 

2. žádost: jaká byla stanovena lhůta, a do kdy má být zpracována odpověď, případě, že byly 

doplňující informace veřejné ochránkyni práv poskytnuty, žádám kopie tohoto doplnění.  
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Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 17.02.2020, 1. vyřízení – odmítnutí dne 02.03.2020, 2. žádost dne 

10.03.20120, 2. vyřízení 12.03.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

61. Žádost o poskytnutí informace – kdo je konkrétně odpovědný za dodržování lhůty pro 

odpověď na interpelaci, která byla podána na Zastupitelstvu MČ P1 dne 17.12.2019  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kdo je konkrétně odpovědný za dodržování lhůty pro odpověď na 

interpelaci, která byla podána na Zastupitelstvu MČ P1 dne 17.12.2019 k UMCP1 047442/2020 ze 

dne 12.02.2020. 

Dle § 10a odst. 8 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 „ Na interpelaci veřejnosti odpovídá 

vždy interpelovaný orgán nebo veřejný činitel“, tudíž zodpovědnou osobu lze dovodit (viz příloha 

usnesení rady MČ Praha 1, č. UR20_0026 ze dne 07.01.2020, bod 2). Dle § 10odst. 7 Jednacího 

řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 se interpelace a odpovědi na ně vyvěšují na webových stránkách – 

viz: https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/zastupitelstvo/dotazy-a-interpelace/, nikoliv na 

úřední desce Úřadu městské části Praha 1, dále dle § 10a  odst. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ 

Praha 1 se odpovědi vyvěšují po dobu následujícího zasedání zastupitelstva na nástěnce v jednací 

místnosti. 

Povinný subjekt přes opakované výzvy – nejednalo se vždy o výzvy písemné, ale ústní nebo  

telefonické, písemnou odpověď na předmětnou interpelaci neobdržel, informací tak nedisponuje a 

podle § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 InfZ informaci částečně odmítl. 

Žadatel podal stížnost na nepodání informace ( na odpověď ze dne 21.02.2020). 

Žádost byla již vyřízena pod zn. I-29/20  UMCP1 062875/2020 a odeslána dle podatelny úřadu den 

24.02.2020 na adresu žadatele, a to včetně přílohy Usnesení Rady MČ Praha 1, č. UR20_0026 ze 

dne 07.01.2020. 

 

(žádost byla podána dne 17.02.2020 a vyřízena – odmítnutí dne 25.02.2020, stížnost dne 

02.03.20120, vyřízena dne 20.03.2020 – řešilo Oddělení volených orgánů a Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

62. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – PRE distribuce a.s. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – PRE distribuce a.s. – vyjádření č. j. 3000032126. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 – 

řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

63. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – Kolektory Praha, a.s. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – Kolektory Praha, a.s. – vyjádření č. j. 1806/016/04/16. 

 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/zastupitelstvo/dotazy-a-interpelace/
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Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 – 

řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

64. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – Eltodo – Citelum s.r.o.  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – Kolektory Praha, a.s. – vyjádření  k dokumentaci č. j. VPD_2016_707. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 – 

řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

65. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., souhrnné 

stanovisko 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., souhrnné stanovisko, č. j. 

100130/12P538/571.  

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 – 

řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

66. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Pražské vodovody a kanalizace a.s. – 

vyjádření  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Pražské vodovody a kanalizace a.s. – vyjádření 

k dokumentaci pro územní rozhodnutí č. j. PVK 13674/OTPČ/16. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 – 

řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

67. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 

jednotka Dopravní cesta Metro 

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., jednotka Dopravní 

cesta Metro, č. j. 240200/430/16/Lin. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 – 

řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

68. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Pražská plynárenská Distribuce, a.s.- vyjádření, č.j. 

891/Ma/OSDS/16. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 – 

řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

69. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 - dokument 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – dokument. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  13.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 – 

řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

70. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – Eltodo – Citelum s.r.o.  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – Kolektory Praha, a.s. – vyjádření k dokumentaci č. j. VPD_2016_707. 

Žádost je totožná s I-64/20, odložena. 

 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 
71. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – PRE distribuce a.s. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – PRE distribuce a.s. – vyjádření č. j. 3000032126. 

Žádost je totožná s I-62/20. 
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(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-62/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  

 

72. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – Kolektory Praha, a.s. 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – Kolektory Praha, a.s. – vyjádření č. j. 1806/016/04/16. 

Žádost je totožná s I-63/20. 

 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-63/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  

 

73. Žádost o poskytnutí informace –  územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., souhrnné 

stanovisko 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., souhrnné stanovisko, č. j. 

100130/12P538/571.  

Žádost je totožná s I-65/20. 

 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-65/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  

 

74. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 

jednotka Dopravní cesta Metro 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., jednotka Dopravní 

cesta Metro, č. j. 240200/430/16/Lin. 

Žádost je totožná s I-67/20. 

 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-67/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1) 

 

75. Žádost o poskytnutí informace –  územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Pražská plynárenská Distribuce, a.s.- vyjádření, č.j. 

891/Ma/OSDS/16. 

Žádost je totožná s I-68/20. 

 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-68/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  
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76. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Pražské vodovody a kanalizace a.s. – 

vyjádření  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Pražské vodovody a kanalizace a.s. – vyjádření 

k dokumentaci pro územní rozhodnutí č. j. PVK 13674/OTPČ/16. 

Žádost je totožná s I-66/20. 

 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-66/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  

 

77. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – povolení k výstavbě technická správa komunikací 

hl. m. Praha   
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – povolení k výstavbě technická správa komunikací hl. m. Praha – 

povolení k výstavbě, TSK/16996Ú13/2200/Me.   

Žádost je totožná s I-56/20. 

 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-56/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  

 

78. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, č. j. IPR 

12092/16. 

Žádost je totožná s I-57/20. 
 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-57/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  

 

79. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko MHMP – souhlas s realizací stavby – 

Dohoda o provedení stavby 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko MHMP –souhlas s realizací stavby – Dohoda o provedení 

stavby, č. j. SVM/VP/269762a/13/su. 

Žádost je totožná s I-58/20. 
 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-58/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  

 

80. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko MHMP – souhlas s realizací stavby  

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – stanovisko MHMP – souhlas s realizací stavby, č. j. 

SVM/VP/269762a/13/su. 

Povinný subjekt zaslal žadateli sdělení o úhradě nákladů - § 17 odst. 1 InfZ. 

Náklady dosud nebyly uhrazeny. 

Žadatel podal stížnost na postup a neposkytnutí informace. 

 

(žádost byla podána dne  18.02.2020, sdělení - náklady dne 05.03.2020, stížnost dne 06.04.2020 – 

řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

81. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č.j. UMCP1 107895/2017 – odbor územního rozvoje  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č.j. UMCP1 107895/2017 – odbor územního rozvoje – stanovisko Komise územního rozvoje ÚMČ 

Praha 1. 

Žádost je totožná s I-49/20. 
 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-49/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  

 

82. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – odbor dopravy 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – odbor dopravy č. j. ÚMČP1 022708/2017OPOP/131/Bc. 

Žádost je totožná s I-48/20. 
 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-48/20) – řešil Stavební úřad 

ÚMČ Praha 1)  

 

83. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – MHMP - odbor dopravních staveb 
Otázky a odpovědi:Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – 

UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, č.j. UMCP1 107895/2017 – MHMP odbor 

dopravních staveb – stavba v OPM č. j. MHMP 1001906/2017/ODA-02/No. 

Žádost je totožná s I-50/20. 

 

(žádost byla podána dne 18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-50/20) – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1)  

 

84. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – Kancelář ředitele 

MHMP 
 Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí –  

UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko 

MHMP – Kancelář ředitele MHMP, č. j. MHMP 584627/2016. 

Žádost je totožná s I-53/20. 
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(žádost byla podána dne 18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-53/20) – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1)  

 

85. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. MHMP 568230/2016/04Pi - MHMP - odbor dopravních agend 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. MHMP 568230/2016/04Pi – MHMP odbor dopravních agend. 

Žádost je totožná s I-51/20. 

 

(žádost byla podána dne 18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-51/20) – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1)  

 

86. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor životního 

prostředí  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor životního prostředí, č. j. ÚMČP1 

035840/16/OŽP/Ří.  

Žádost je totožná s I-52/20. 

 

(žádost byla podána dne 18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-52/20) – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1)  

 

87. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor ochrany 

životního prostředí 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor ochrany životního prostředí, č. j. 

MHMP 436013/2016. 

Žádost je totožná s I-54/20. 
 

(žádost byla podána dne 18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-54/20) – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1)  

 

88. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentu sp. zn. UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz.č. 1090 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie dokumentu sp. zn. UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 

1090, č.j. UMCP1 060058/2017. 

Žádost je totožná s I-36/20. 
 

(žádost byla podána dne 18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-36/20) – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1)  

 

89. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-

1/poz. č. 1090, č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor památkové 

péče 
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Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí – UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, 

č. j. UMCP1 107895/2017 – závazné stanovisko MHMP – odbor památkové péče, č. j.  

S – MHMP 336107/2014.  

Žádost je totožná s I-55/20. 
 

(žádost byla podána dne 18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-55/20) – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1)  

 

90. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – závazné stanovisko sp. zn. 

UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090 – Hasičský záchranný sbor HSAA – 2639 . 2/1016 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí – závazné stanovisko sp. zn. 

UMCP1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz. č. 1090, č.j. UMCP1 107895/2017 – Hasičský záchranný sbor 

HSAA – 2639. 2/1016.  

Žádost je totožná s I-46/20. 
 

(žádost byla podána dne 18.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 (I-46/20) – řešil Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1) 

 

91. Žádost o poskytnutí informace – budova č. p. 750, Jungmannova a Jungmannovo náměstí, 

Jungmannova 750/34 a Jungmannovo náměstí 750/19a, Nové Město – palác Zlatý kříž 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Zda váš úřad v době od 1.1.2014 do dnešního dne posuzoval ve formě stavebního  

povolení či jiného rozhodnutí vydávaného dle stavebního zákona, a to včetně tzv. 

zjednodušených forem rozhodnutí a včetně reakce na ohlášení stavebního záměru (dále 

společně jen „Rozhodnutí“), jehož předmětem bylo posouzení výměny, opravy či jiné 

údržby oken a dveří venkovního (obvodového) pláště budovy.  

2. Zda se váš úřad v době od 1.1.2014 do dnešního dne vyjadřoval ve formě stanoviska, 

jehož předmětem bylo posouzení výměny, opravy či jiné údržby oken a dveří 

venkovního (obvodového) pláště budovy v ulicích Jungmannova, Václavské náměstí, 

Na příkopech, Na Poříčí, 28. října a Perlová (dále jen „Sousední budovy“). 

3. Zda Rozhodnutí byla podrobena odvolacímu přezkumu, případně soudně správnímu 

přezkumu. 

4. Poskytnutí co do osobních údajů fyzických osob anonymizovaných kopií všech 

Rozhodnutí uvedených v bodě 1. a/nebo 2. 

5. Poskytnutí co do osobních údajů fyzických osob anonymizovaných kopií všech  

rozhodnutí odvolacích či soudně správních orgánů přezkoumávající Rozhodnutí 

uvedená v bodě 1. a/nebo 2. 

6. Sdělení sp. zn. a č. j. řízení, v nichž teprve bude Rozhodnutí vydáváno, která se  

týkají Budovy.  

Žádost byla vyřízena s žadatelem telefonicky. 

 

 (žádost byla podána dne  21.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020 – řešil Stavební úřad  ÚMČ  

  Praha 1)  

 

92. Žádost o poskytnutí informace – využívání mediace 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  
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1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání 

s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, 2018 a 2019? 

Rodičům byla uložena ve správním řízení ze strany OSPOD ÚMČ Praha 1 povinnost 

účastnit se prvního setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. č. 359/99 Sb., 

o sociálně – právní ochraně dětí v roce 2017 4x, v roce  2018 a 2019 ani jednou. 

2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku? 

Žádný pracovník OSPOD neabsolvoval mediační výcvik či nějakou formu mediačního 

kurzu, pracovníci se budou v roce 2020 účastnit „Praktického kurzu rodinného mediátora“ 

v trvání 16 dní. 

3. Je pro postup ukládání povinností účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní 

pokyn či metodika?  

Pro postup ukládání povinnosti účastnit se prvního setkání s mediátorem není přijat vnitřní 

pokyn či metodika, postupuje se dle správního řádu. 

 

 (žádost byla podána dne  21.02.2020 a vyřízena dne 06.03.2020 – řešil Odbor sociálních věcí a      

  zdravotnictví – oddělení péče o rodinu a děti ÚMČ Praha 1)  

 

93. Žádost o poskytnutí informace – kolik vydal nadřízený správní orgán MHMP stavebnímu 

úřadu Prahy 1 příkazů 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kolik vydal nadřízený správní orgán MHMP stavebnímu úřadu 

Prahy 1: 

- příkazů vyřídit žádost stěžovatele 

- příkazů – opatření proti nečinnosti 

- rozhodnutí – příkazů – vyřídit žádost o poskytnutí informace do 15 dnů 

- kolik podaných stížností bylo vyhodnoceno MHMP jako oprávněných, 

a to za období 2016 až 2019, přičemž se jedná o podání, které jsem učinila já nebo můj manžel, 

kolik těchto příkazů není k dnešnímu dni vyřízeno. 

Ze žádost není zřejmé, o jaké konkrétní podání se jedná – „přičemž se jedná o podání, které jsem 

učinila já nebo můj manžel…“ 

Žadatelka zaslala stížnost – žádost byla jednoznačně formulována, je zcela zřejmé, že slovo podání 

je v množném čísle, a že se jedná o všechny uváděné písemnosti. Nebyla dodržena zákonná lhůta 

pro vyřízení.  

Žadatelka zaslala 2. stížnost (stejná). 

Stížnosti nejsou vyřízeny. 

 

(žádost byla podána dne  24.02.2020, vyřízena dne 19.03.2020, 1. stížnost dne 13.04.2020, 2. 

stížnost dne 17.04.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

94. Žádost o poskytnutí informace – kdo je na Stavebním úřadě Praha 1 odpovědný za 

dodržování lhůty pro odpovědi na žádosti 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kdo je na Stavebním úřadě Praha 1 odpovědný za dodržování lhůty 

pro odpovědi na žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb., neboť lhůty nejsou dodržovány. 

Žádost nebyla vyřízena, žadatel podal 2 stížnosti na nepodání informace. 

 

(žádost byla podána dne  24.02.2020, 1. stížnost dne 01.04.2020, 2. stížnost dne 17.04.2020 – řešil 

Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  
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95. Žádost o poskytnutí informace –  obscénní gesto – zdvižený prostředníček zaměstnance 

stavebního úřadu  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

-  komu bylo určeno obscénní gesto - zdvižený prostředníček zaměstnance stavebního úřadu, 

Sdělením č.j. UMCP 1277646/2018 mi bylo sděleno, že gesto nesměřovalo vůči mé osobě 

- zda zaměstnanec za účelem vykonávání stávajícího povolání absolvoval psychotest (zejména 

osobnostní test).  

Jako zastupující vedoucí stavebního úřadu nebudu řešit kauzy mého předchůdce, dokud 

neproběhne místní šetření na místě stavby za účasti všech dotčených osob s ohledem na tu 

skutečnost, že věc nebyla formálně k dnešnímu dni ukončena. 

Odpověď byla žadateli doručena dne 5.3.2020, vztahuje se i  k I-27/20, I-28/20. 

Žadatel podal 2 stížnosti na nepodání informace. 

 

(žádost byla podána dne  24.02.2020 a vyřízena dne 05.03.2020  (I-.27/20, I-28/20), 1. stížnost dne  

18.03.2020, 2 stížnost dne 17.04.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

96. Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí, kterým bylo povoleno zvláštní užívání 

pozemní komunikace v Praze 1 za účelem umístění restaurační zahrádky na chodníku, 

v lokalitě Michalská  č. 20/970 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Rozhodnutí, kterým bylo povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace v Praze 1 za 

účelem umístění restaurační zahrádky na chodníku, v lokalitě Michalská  č. 20/970 

v Praze 1, v roce 2020. 

2. Žádost, na základě které bylo vydáno rozhodnutí ad 1). 

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 25.02.2020 a vyřízena dne 10.03.2020  – řešil  Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy ÚMČ Praha 1)  

 

97. Žádost o poskytnutí informace –  konkrétní způsob žádosti Úřad městské části Praha 1  

o prodej úkrytu civilní ochrany 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jakým konkrétním způsobem mohu požádat Úřad městské části 

Praha 1 o prodej některého z úkrytů civilní ochrany, které má městská část ve správě.  

Žádost o poskytnutí informace, která ve skutečnosti neexistuje, tedy není informací ve smyslu § 3 

odst. 3 InfZ –  může se vztahovat pouze k informacím reálně existujícím, neboť informací se rozumí 

jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. 

Požadované lze získat zasláním písemným dotazem nebo telefonicky, případně zasláním konkrétní 

žádostí o koupi, odboru technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1. Dle ověření na příslušných 

organizačních útvarech nemá městská část v současné době prodej krytů civilní ochrany v úmyslu. 

 

(žádost byla podána dne 25.02.2020 a vyřízena dne 10.03.2020  – řešilo  Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

98. Žádost o poskytnutí informace – kontroly stacionárních zdrojů – zák. č. 201/2012 Sb.,  

o ochraně ovzduší, v platném znění  

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace – kontroly stacionárních zdrojů – zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, v platném znění, období od 1.9.2017 do 31.5-2018: 

1. Kolik podnětů  týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje podle § 

17 u vás bylo podáno? 

Žádný podnět nebyl podán. 

2. V kolika případech jste si vyžádali informace o provozu stacionárního zdroje  a jeho emisích 

podle § 17 odst. 1 písm. d)? 

V žádném případě jsme si nevyžádali informace.  

3. V kolika případech jste si vyžádali doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h)? 

V žádném případě jsme si nevyžádali doklad o provedení kontroly.  

4. V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením 

podle § 17 odst. 2? 

V žádném případě nebylo provozovateli zasláno upozornění s poučením. 

5. V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje 

podle § 17 odst. 2? 

V žádném případě nebyla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje. 

a) v kolika případech byla kontrola nahlášena předem – anonymizované verze ohlášení kontroly 

žádný případ kontroly nebyl hlášen předem 

b) anonymizovaná verze protokolu o kontrole ve smyslu § 9 písm. f) a § 12 zák. č. 255/2012 Sb., 

kontrole, jednotlivě ke každé provedené kontrole 

žádná kontrola nebyla provedena 

6. Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat 

přestupků uvedených v § 23? 

Nebyla provedena kontrola, tudíž nebyla uložena ani pokuta. 

 

(žádost byla podána dne  18.02.2020 a vyřízena dne 10.03.2020  – řešil Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení životního prostředí ÚMČ Praha 1)  

 

99. Žádost o poskytnutí informace – počet uzavřených smluvních vztahů souvisejících 

s umístěním městského mobiliáře/reklamních zařízení na pozemcích ve vlastnictví hlavního 

města Prahy 
Otázky a odpovědi: 

1. Žádost o poskytnutí informace - informace o počtu uzavřených smluvních vztahů 

souvisejících s umístěním městského mobiliáře/reklamních zařízení na pozemcích ve 

vlastnictví hlavního města Prahy, ve správě vaší městské části se společnostmi: 

a) AD-Net, spol. s.r.o.(IČ: 26162695) 

b) SeePOINT s.r.o.(IČ: 27843122) 

c) Centrum Palmovka a.s. (IČ: 24796590) 

Povinný subjekt neuzavřel žádné smluvní vztahy. 

2. Informace o počtu podaných žádostí o zvláštní užívání komunikace za období let 2015 

až 2019 v členění za jednotlivá léta, které podaly společnosti: 

a) AD-Net, spol. s.r.o.(IČ: 26162695) 

b) SeePOINT s.r.o.(IČ: 27843122) 

c) Centrum Palmovka a.s. (IČ: 24796590) 

Povinný subjekt neobdržel žádnou žádost o zvláštní užívání pozemních komunikací od těchto 

společností. 

3. Informace o počtu zamítnutých žádostí o zvláštní užívání komunikace za období let 2015 

až 2019 v členění za jednotlivá léta, které podaly společnosti: 

a) AD-Net, spol. s.r.o.(IČ: 26162695) 

b) SeePOINT s.r.o.(IČ: 27843122) 
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c) Centrum Palmovka a.s. (IČ: 24796590) 

Povinný subjekt neobdržel žádnou žádost. 

4. Informace o výši zaplaceného místního poplatku za užívání veřejného prostranství, který 

v roce 2018 a 2019 uhradily nebo měly uhradit společnosti: 

a) AD-Net, spol. s.r.o.(IČ: 26162695) 

b) SeePOINT s.r.o.(IČ: 27843122) 

c) Centrum Palmovka a.s. (IČ: 24796590 

Dle § 52 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, je zaměstnanec vázán mlčenlivostí o tom, 

co se při správě daní dozvěděl, informaci proto nelze sdělit. 

5. Poskytnutí anonymizovaných žádostí o zvláštní užívání veřejné komunikace na území 

vaší městské části půdorysně ohraničenými ulicemi Těšnov, Na Florenci, Křižíkova, 

Prvního pluku a Pobřežní (lavičky umístěné na zastávkách MHD Florenc a jejich 

bezprostřední okolí), které váš úřad obdržel od roku 2015, způsob jejich vyřízení. 

Povinný subjekt neobdržel žádnou žádost. 

Žadateli bylo zasláno oznámení, že byla prodloužena lhůta k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ.   

 

(žádost byla podána dne 28.02.2020, oznámení dne 09.03.2020 a vyřízena dne 25.03.2020  – řešil 

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

 

100. Žádost o poskytnutí informace – kolik osob bylo hlášeno na území Městské části  

Praha 1 k trvalému pobytu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  kolik osob bylo hlášeno na území Městské části Praha 1 k trvalému 

pobytu, a to: 

 k 30.09.2019 – 23 481 osob 

 k 31.10.2019 – 23 596 osob  

 k 30.11.2019 – 23 715 osob  

 k 31.12.2019 – 23 796  osob 

 k 31.01.2020 – 23 911 osob 

 k 29.02.2020 – 24 032 osob 

 
 

(žádost byla podána dne  01.03.2020 a vyřízena dne 13.03.2020 – řešil Odbor občansko správních 

agend – oddělení  osobních dokladů ÚMČ Praha 1) 

 

101. Žádost o poskytnutí informace – prvoinstančních rozhodnutí v roce 2019 – zamítnutí 

žádostí o povolení zvláštního užívání komunikace 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Kolik vydal v roce 2019 Odbor dopravy (a následně Odbor péče o veřejný prostor) 

ÚMČ Praha 1 v roce prvoinstančních rozhodnutí, kterým byly zamítnuty žádosti o 

povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 odst. 6) písm. c) bod 2) a 3) zákon č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

Zamítnuté žádosti byly za rok 2019 dvě. 

2. Kolik vydal v roce 2019 Odbor dopravy (a následně Odbor péče o veřejný prostor) 

ÚMČ Praha 1 v roce prvoinstančních rozhodnutí, kterým byla udělena sankce dle § 42b 

odst. 6) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 100.000 a vyšší, za přestupek dle § 42b odst. 1) 

písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. 

Položkově sdělena výše sankcí splňující výše uvedenou podmínku (např. Sankce –150 000,- 

Kč, Sankce 2 – 300 000,- Kč atd.)    



 32 

Sankce 1 …….. 100 000 ,- Kč (snížena nadřízeným orgánem) 

Sankce 2 …….. 100 000,- Kč.  

 

(žádost byla podána dne 02.03.2020 a vyřízena dne 16.03.2020 – řešil Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy ÚMČ Praha 1)  

 

102. Žádost o poskytnutí informace – kolik žádostí nebylo od 1.1.2017 vyřízeno v zákonné 

lhůtě SÚ Prahy 1 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kolik žádostí nebylo od 1.1.2017 vyřízeno v zákonné lhůtě SÚ 

Prahy 1? 

Povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje, v rámci interního systému elektronické 

evidence spisové služby eviduje pouze vyřízení dokumentu. Pokud byly žádosti vyřízené po 

zákonem stanovené lhůtě, považuje povinný subjekt tyto žádosti za vyřízené, neboť stanovená lhůta 

pro vyřízení je lhůtou pořádkovou.  

Žádost byla ve smyslu § 15odst. 1 a § 2 odst. 4 InfZ odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne  02.03.2020 a vyřízena dne 14.05.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížnost ÚMČ Praha 1)  

 

103. Žádost o poskytnutí informace – správní řízení zahájené u stavebního úřadu  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Kolik správních řízení bylo zahájeno u stavebního úřadu od 1.1.2016 do 29.2.2020? 

2. Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních u stavebního 

úřadu zahájených v období od 1.1.2016 do 29.2.2020? 

3. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených 

v období od 1.1.2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo 

správní řízení vedeno? 

4. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených 

v období od 1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo 

správní řízení vedeno? 

5. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených 

v období od 1.1.2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno nadřízeným správním orgánem ? 

6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených 

v období od 1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem ? 

Zjistit a rozlišit uvedená řízení nelze pouhým nahlédnutím do spisu nebo programu a stavební 

úřad informacemi v požadovaném tvaru nedisponuje a ani nemá povinnost v takové podobě 

disponovat. 

Žádost byla dle § 15 a § 20odst. 4 InfZ a dle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 02.03.2020 a vyřízena dne 13.03.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

104. Žádost o poskytnutí informace – správní řízení zahájené na oddělení přestupků 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Kolik správních řízení bylo zahájeno na oddělení přestupků od 1.1.2016 do 29.2.2020? 

16 184. 
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2. Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních na oddělení 

přestupků zahájených v období od 1.1.2016 do 29.2.2020? 

12. 

3. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních zahájených na oddělení přestupků 

v období od 1.1.2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo 

správní řízení vedeno? 

0. 

4. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních  zahájených na oddělení přestupků 

v období od 1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo 

správní řízení vedeno? 

8. 

5. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených 

v období od 1.1.2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno nadřízeným správním orgánem ? 

0. 

6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených 

v období od 1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem ? 

       4. 

 

(žádost byla podána dne 02.03.2020 a vyřízena dne 13.03.2020 – řešil  Odbor občansko správních 

agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)  

 

105. Žádost o poskytnutí informace –  dokument ÚMČP1 035839/2016/ODOP/Má 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - dokument č. j. ÚMČP1 035839/2016/ODOP/Má ze dne 2.3.2016. 

Požadovaný dokument byl poskytnut. 

 

(žádost byla podána dne  26.02.2020 a vyřízena dne 10.03.2020 – řešil Odbor péče o veřejný prostor 

– oddělení dopravy ÚMČ Praha 1) 

 

106. Žádost o poskytnutí informace – dokument – souhlas vlastníka dotčené pozemní 

komunikace parc. č. 1090, MHMP Praha ze dne 30.1.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - dokument – souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace parc. 

č. 1090, MHMP Praha ze dne 30.1.2020, na základě kterého ÚMČ Praha 1 vydal rozhodnutí č. j. 

UMCP1 049472/2020/OPVP/046/HN. 

Požadovaný dokument byl poskytnut.  

 

(žádost byla podána dne 25.02.2020 a vyřízena dne 10.03.2020  – řešil  Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy ÚMČ Praha 1)  

 

107. Žádost o poskytnutí informace –  územní řízení o umístění stavby v dokumentaci 

označené Rekonstrukce části vnitrobloku č.p. 852, 835, 837, 896, 900, 1480, Praha, Nové 

Město 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – v jaké profesní fázi se v současné době nachází územní 

řízení o umístění stavby v dokumentaci označené Rekonstrukce části vnitrobloku č.p. 852, 

835, 837, 896, 900, 1480, Praha, Nové Město, na pozemku parc. č. 576, 578, 586/1, 586/2, 

586/4, 588, 593, 595, 598, 599, 600, 2306/1, 2376/1 v katastrálním území Nové Město 

ohraničený ulicemi Jindřišská, Panská, Na Příkopě a Václavské náměstí v k. ú. Nové Město, 

a to konkrétně, 
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1) Podle které projektové dokumentace je projekt projednáván, zda na základě projektu 

architekta Doc. Ciglera či jiné firmy (architekta)? 

Územní řízení o umístění stavby označené jako „Rekonstrukce části vnitrobloku č.p. 852, 835, 

837, 896, 900, 1480, Praha, Nové Město, na pozemku parc. č. 576, 578, 586/1, 586/2, 586/4, 

588, 593, 595, 598, 599, 600, 2306/1, 2376/1 v katastrálním území Nové Město je projednáváno 

podle dokumentace, kterou v červenci 2016 (čistopis březen 2018) zpracovala spol. JAKUB 

CIGLER ARCHITEKTI a.s., zodpovědný projektant Doc. Ing. arch. Jakub Cigler. 

2) Zda je v projektu stále uvažováno o umístění vjezdové či výjezdové rampy do 

zamýšlených podzemních garáží v projektu z ulice Václavské náměstí. 

V projektu je využíváno ramp z Václavského náměstí pro průjezd do zamýšlených 

podzemních garáží. Tyto rampy z Václavského náměstí nejsou součástí projektu, byly 

pravomocně povoleny v jiném, samostatném řízení, týkajícím se Revitalizace spodní části 

Václavského náměstí.  

 

(žádost byla podána dne 05.03.2020 a vyřízena dne 23.03.2020  – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

108. Žádost o poskytnutí informace – nájemní smlouva - MČ Praha 1 a Družstvo  

N E R U D A, Vladislavova 1382/14, Praha 1   

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – nájemní smlouva uzavřená mezi MČ Praha 1 a Družstvem  

N E R U D A, Vladislavova 1382/14, Praha 1, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 693, 

obec Praha, k. ú. Nové Město, výměra m2 379, stavba na pozemku č. p. 1382.     

MČ Praha 1 eviduje Nájemní smlouvu uzavřenou dne 21.10.1994 s číslem centrální evidence smluv 

(CES) 2009/2436. Kopie smlouvy byla poskytnuta. 

 

(žádost byla podána dne 05.03.2020 a vyřízena dne 20.03.2020  – řešil Odbor technické a 

majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)  

 

109. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení podnětu MČ P1 – spáchání přestupku, jaké 

úkony byly ve správním řízení učiněny 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy MČ P1 vyřídila podnět – oznámení o spáchání přestupku, 

či jaké úkony byly v daném správním řízení učiněny – podnět ze dne  14.1.2020 byl podán dne 

15.1.2020. 

V předmětné věci – spis. zn. S UMCP1 022463/2020, R 0216/2020, vydal zdejší správní  úřad  

usnesení, kde byla přestupková věc dle ust. § 76 odst. 1 písm. f) zákona o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich, odložena. Žadatel byl o úkonu informován dopisem ze dne 11.3.2020 UMCP1 

111522/2020, který byl zaslán na doručovací adresu. 
 

 (žádost byla podána dne 10.03.2020  a vyřízena dne 17.03.2020  –  řešil Odbor občansko správních 

agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)  

 

110. Žádost o poskytnutí informace –  provádění udržovacích prací v domě Pod Bruskou 136, 

Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - zda při provádění udržovacích prací v domě Pod Bruskou 136, 

Praha 1, Malá Strana byla event. poškozena památková hodnota domu. 

Posoudit případné poškození památkové hodnoty domu je kvalifikován pouze OP MHMP. Při 

kontrolní prohlídce provedené dne 20.08.2015 byly konstatovány skutečnosti, které nebyly do 
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dnešního dne formálně ukončeny. Po zklidnění současné celonárodní situace bude dokončeno 

správní řízení, včetně svolání místního šetření na místě stavby za účasti vaší a dotčených správních 

úřadů. 

 

(žádost byla podána dne 10.03.2020 a vyřízena dne 25.03.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1) 

 

111. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení podnětu – oznámení o spáchání přestupku – 

učiněné úkony 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy MČ P1 vyřídila podnět – oznámení o spáchání přestupku, 

který spáchal …či jaké úkony byly v daném správním řízení učiněny, podnět byl podán 12.11.2019. 

V předmětné věci  - spis. zn. S UMCP1 511774/2019, R 4917/2019, zdejší správní úřad vydal dne 

11.3.2020 usnesení UMCP1 111207/2020, kde byla přestupková věc dle ustanovení § 76 odst. 1 

písm. f) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich odložena. O tomto výkonu jste byl 

vyrozuměn dopisem ze dne 11.3.2020 – UMCP1 111342/2020, zaslaným na vaši doručovací 

adresu. 

 

(žádost byla podána dne 10.03.2020 a vyřízena dne 17.03.2020 – řešil Odbor občansko správních 

agend – oddělení správních agend ÚMČ Praha 1) 

 

112. Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí k povolení zvláštní užívání pozemní 

komunikace 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1) Rozhodnutí, kterým bylo povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace v Praze 1 za 

účelem umístění restaurační zahrádky na chodníku, v lokalitě Michalská  č. 20/970 

v Praze 1, tedy zahrádky, která byla v roce 2019 povolena k užívání společnosti 

Čokoládová  manufaktura s.r.o., IČO: 03724476, v roce 2020, 

      2)  Žádost, na základě které bylo vydáno rozhodnutí ad 1). 

Vzhledem ke stále probíhajícímu správnímu řízení lze poskytnout dle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pouze omezené informace. Na uvedený prostor 

je vedeno správní řízení v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Další informace 

můžeme poskytnout na vyžádání až po vydání předmětného rozhodnutí. 

 

(žádost byla podána dne  10.03.2020 a vyřízena dne 19.03.2020 – řešil Odbor péče o veřejný prostor 

- oddělení dopravy ÚMČ Praha 1)  

 

113. Žádost o poskytnutí informace – kolik žádostí o podání informace (v r. 2019) nebylo SÚ 

dosud vyřízeno 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kolik žádostí o podání informace, které jsem podal v roce 2019, 

nebylo dosud Stavebním úřadem ÚMČ Praha 1 vyřízeno? 

Stavebním úřadem MČ Praha 1 nebyly vyřízeny 2 žádosti. 

 

(žádost byla podána dne 10.03.2020 a vyřízena dne 20.05.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností  ÚMČ Praha 1)  

 

114. Žádost o poskytnutí informace –  přijatá opatření stavebního úřadu, aby se neopakoval 

tristní případ – vydání nezákonného rozhodnutí S UMCP1/130141/2015/VÝS-Bu-3/136  
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Otázky a odpovědi:  

Žádost o poskytnutí informace:  

Zda a příp. jaké opatření přijal stavební úřad, aby se neopakoval tristní případ, kdy … vydal 

nezákonné rozhodnutí S UMCP1/130141/2015/VÝS-Bu-3/136 „s okamžitou platností všechny 

stavební práce na stavbě zastavit“, a v důsledku vydání tohoto nezákonného rozhodnutí byla České 

republice – MMR – soudně uložena povinnost uhradit způsobenou škodu. 

Vedoucí stavebního úřadu sdělil: Již jsem vám psal, že nebudu řešit kauzy mého předchůdce, včetně 

oprávněné osoby …., neboť tyto osoby nejsou již zaměstnanci ÚMČ Praha 1 tedy nemohu k dané 

problematice zaujmout objektivní stanovisko. Pouze OPP MHMP je kvalifikován posoudit 

případné poškození památkové hodnoty domu. 

Při kontrolní prohlídce provedené dne 20.8.2015 na adrese Pod Bruskou 136, Praha 1 byly 

konstatovány skutečnosti, které nebyly do dnešního dne formálně ukončeny. Po zklidnění současné 

celonárodní situace bude dokončen správní řízení, včetně svolání místního šetření na místě stavby 

za vaší účasti a dotčených správních orgánů. 

Žadatel podal stížnost na nepodání informace. 

Povinný subjekt zaslal sdělení -  Žádost vyřídil povinný subjekt Sdělením stavebního úřadu, spis. 

zn.  S UMCP1/109995/2020/VÝS-M-3/136 ze dne 16.03.2020. 

Žadatel podal 2. stížnost na nepodání informace, která byla dle § 16a odst. 5 InfZ postoupena 

nadřízenému orgánu – MHMP. 

 

(žádost byla podána dne 10.03.2020, vyřízena dne 23.03.2020, 1. stížnost dne 17.04.2020, 2. 

vyřízení dne 22.04.2020, 2. stížnost dne 12.05.2020, postoupeno MHMP dne 19.05.2020 – řešil 

Stavební úřad a oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

115. Žádost o poskytnutí informace –  kolik je evidováno mnou podaných stížností na 

Stavební úřad ÚMČ Praha 1 od 1.1.2017 do 31.12.2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kolik je evidováno mnou podaných stížností na Stavební úřad ÚMČ 

Praha 1 od 1.1.2017 do 31.12.2019, kolik těchto stížností je k dnešnímu dni nevyřízeno? 

Evidováno je 31 vámi podaných stížností, nevyřízeno 6 stížností.  

 

(žádost byla podána dne  10.03.2020 a vyřízena dne 2505.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

116. Žádost o poskytnutí informace – vydání pravomocného stavebního povolení – ohlášení 

stavebního záměru – odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem, r. 2017, 2018, 2019  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:   

I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo 

souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se 

posuzovalo nebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování 

teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s 

uvedením informací za každý rok samostatně). 

 

II. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního 

povolení, v rámci kterých se posuzovalo nebo rozhodovalo o odpojení od soustavy 

centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 

2017, 2018 a 2019 (s uvedením informací za každý rok samostatně). 

 

Dokumenty: 
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I. Kopie deseti posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních 

povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci 

kterých se posuzovalo nebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního 

zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto 

rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí 

ve věci samé bylo podáno odvolání, zaslání rozhodnutí odvolacího správního 

orgánu. 

 

II. Kopie deseti posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí 

návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo nebo 

rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění 

jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší 

než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, 

zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu. 

Povinný subjekt neeviduje statistické údaje o počtu případů uváděných žadatelem. Tyto informace 

nejsou ve struktuře povinného subjektu nikde zaznamenány. Jedná se o neexistující informaci, 

proto byla žádost dle § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 InfZ odmítnuta. 

Žadatel podal odvolání, nadřízení orgán – MHMP nařídil informace poskytnout.  

Povinný subjekt ve spisové dokumentaci zjistil, že neeviduje žádné stavební povolení ani souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo nebo rozhodovalo o 

odpojení soustavy centrálního zásobování teplem nebo rozhodovalo o odpojení od soustavy 

centrálního zásobování teplem nebo umístění jiného zdroje tepla, a to nejen za požadované roky. 

Povinný subjekt dále ověřil u poskytovatele zásobování teplem, spol. Pražské teplárenské a.s. 

informace o existenci sítí na území MČ Praha 1- bylo sděleno, že se na území MČ Praha 1 žádné 

funkční/využívané/provozované sítě této společnosti nenacházejí. 

 

(žádost byla podána dne 11.03.2020, vyřízena dne 25.03.2020, odvolání 30.03.2020, 2. vyřízení 

dne 30.04.2020 – řešil Stavební úřad  ÚMČ Praha 1)  

 

117. Žádost o poskytnutí informace – informace ke dni 24.02.2020 
 Otázky a odpovědi:  

Žádost o poskytnutí informace - informace ke dni 24.02.2020: 

 Všechna probíhající územní řízení 

 Všechna probíhající stavební řízení 

 Všechna probíhající společná územní a stavební řízení 

 Všechny probíhající procesy EIA 

Dále všechna územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí a společná územní a stavební rozhodnutí 

v období mezi 1.1.2019 a 24.2.2020: 

Přesné umístění stavby, identifikační údaje žadatele a jméno stavby. 

Žadatel písemně sdělil, že žádost stahuje. – byla odložena. 

 

(žádost byla podána dne 05.03.2020, sdělení o stažení dne 18.03.2020, odložena dne  

19.03.2020  – řešil Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

118. Žádost o poskytnutí informace – fotodokumentace objektu č.p. 163, Úvoz 18, Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace –  fotodokumentace objektu č.p. 163, Úvoz 18, Praha 1, jež by měly 

být vaším úřadem uloženy souvislosti s prováděním či zamýšlenou realizací stavebních prací na 

předmětném objektu, a tedy se nacházet ve spisech vašeho úřadu:  
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Spis. zn. SUMCP1/092308/2010/VÚS-Bu-4/163 

Spis. zn. SUMCP1/106410/2011/VÝS-Bu-4/163 

Spis, jehož součástí je rozhodnutí po č.j. Výst 103688/2007-St-4/196, Spis. zn. SUMCP1 

129180/2009. 

Byla poskytnuta veškerá dokumentace, kterou má povinný subjekt k dispozici. 

Žadatel podal stížnost na postup ÚMČ Praha 1 prostřednictvím nadřízeného orgánu – MHMP, 

který ji postoupil povinnému subjektu – postoupen spisový materiál zpět MHMP.  

 

(žádost byla podána dne 12.03.2020, vyřízena dne 06.04.2020, stížnost z MHMP dne 

30.04.2020, spis na MHMP dne 30.04.2020 (doručeno na MHMP dne 06.05.2020)  – řešil 

Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  

 

119. Žádost o poskytnutí informace – správní řízení zahájená na oddělení přestupků od 

1.1.2006 do 31.12.2015 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:   

1. Kolik správních řízení bylo zahájeno na oddělení přestupků od 1.1.2006 do 

31.12.2015? 

16.184. 

2. Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních na oddělení  

    přestupků zahájených v období od 1.1.2006 do 31.12.2015? 

13. 

3. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v   

    období od 1.1.2006 do 31.12.2015 bylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo  

    správní řízení vedeno? 

0. 

4. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v   

    období od 1.1.2006 do 31.12.2015 nebylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo  

    správní řízení vedeno? 

13. 

5. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v   

    období od 1.1.2006 do 31.12.2015 bylo vyhověno nadřízeným správním orgánem? 

0. 

6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v   

    období od 1.1.2006 do 31.12.2015 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem? 

5. 

 

(žádost byla podána dne 14.03.2020  a vyřízena dne 01.04.2020  –  řešil Odbor občansko 

správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)  

 

120. Žádost o poskytnutí informace - žádost o uplatnění § 94 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. – 

stavba na pozemku parc. č. 1090, k. ú. Staré město, Staroměstské náměstí – Mariánský sloup 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – žádost o uplatnění § 94 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. – stavba 

na pozemku parc. č. 1090, k. ú. Staré Město, Staroměstské náměstí – Mariánský sloup. 

Není žádostí v smyslu zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – byla odložena.  

Odpověď žadateli zaslal tajemník úřadu. 

 

(žádost byla podána dne 09.03.2020 a  dne 10.03.2020 – řešil Oddělení právní, kontroly a 

stížností, tajemník ÚMČ Praha 1) 
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121. Žádost o poskytnutí informace – usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20_0337 ze 

dne 17.3.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – v návaznosti na usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20_0337 ze 

dne 17.3.2020, bod 6 – seznam všech subjektů – nájemců nebytových prostor, které byly nebo jsou v soudním 

sporu s Městskou částí Praha 1 ať na straně žalované, nebo na straně žalující, v období od 1.1.2019 do 

současnosti, s uvedením předmětu. 

Povinný subjekt vydal rozhodnutí - § 15 InfZ  - informace byla odmítnuta. 

Žadatel podal odvolání, které bylo dle § 16 odst. 2 InfZ nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. 

Prahy, který rozhodl o žádost znovu projednat. Informace byly poskyntuty. 

 

(žádost byla podána dne 20.03.2020, vyřízena – rozhodnutí dne 06.03.2020, odvolání dne 

17.04.2020, postoupeno MHMP dne 28.04.2020, rozhodnutí MHMP dne 18.05.2020, vyřízení dne 

08.06.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

122. Žádost o poskytnutí informace – bytová jednotka č. 98/1 v domě č. p. 98, pozemek 

parcelní číslo 4, k. ú.  část obce Josefov, obec Praha: 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - bytová jednotka č. 98/1 v domě č. p. 98, pozemek parcelní číslo 4, 

k. ú.  část obce Josefov, obec Praha: 

 

1. Jaké je současné využití bytové jednotky, zejména, zda je dlouhodobě poskytnuta 

k užívání třetím osobám a jak jsou tyto osoby určeny/vybrány? 

2. Za jakou cenu je v současnosti pronajímána či jinak poskytována k užívání, 

3. Jaká je aktuální účetní a reálná (např. znalecky či jinak odborně stanovená) hodnota 

bytové jednotky? 

4. Jaké jsou měsíční výdaje spojené s vlastnictvím, správou bytové jednotky, popř. s jejím 

využíváním?  

Např. služby dodávek médií a energií, odměna externího správce apod.? 

5. Jaký je skutečný stav bytové jednotky a jaké se v ní nachází vybavení? 

6. Existují nějaká rozhodnutí příslušných orgánů o budoucím využití bytové jednotky? 

Jedná se o volnou bytovou jednotku o výměře 35,50 m2 v 1. NP domu, skládá se z pokoje o ploše 

14,70 m2, kuchyně o ploše 15,50 m2 a koupelny s WC o ploše 5,30 m2.  Je vybavena lokálním 

topením v pokoji a elektrickým boilerem v koupelně. Prostor vyžaduje rekonstrukci. Příspěvek do 

fondu oprav za jednotku činí 1.305 Kč/měsíc, poplatek za správu 375 Kč/měsíc a pojištění 215 

Kč/měsíc. Zálohy na služby jsou 835 Kč/měsíc. Zůstatková účetní hodnota jednotky činí 37.981 

Kč,-. Aktuální znalecký posudek k reálné hodnotě jednotky není k dispozici. O budoucím využití 

této bytové jednotky není v současné době příslušnými orgány MČ Praha 1 rozhodnuto. 

 

(žádost byla podána dne  24.03.2020 a vyřízena dne 08.04.2020 – řešil Odbor technické a 

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

 

123. Žádost o poskytnutí informace – evidence finančních rezerv MČ Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

 

-  V jaké výši jsou evidovány finanční rezervy MČ Praha 1 k datu 31.12.2018? 

V rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2018 byla schválena finanční rezerva ve výši 4 600 tis. Kč. 

V průběhu roku byla navýšena o částku 53 119 tis. Kč. Spotřebováno bylo celkem 12 168 tis. 

Kč. K 31.12.2018 činila výše finanční rezervy rozpočtu 45 551 tis. Kč. 
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- V jaké výši jsou evidovány finanční rezervy MČ Praha 1 k datu 31.12.2019? 

V rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 byla schválena finanční rezerva ve výši 9 825 tis. Kč. 

V průběhu roku byla navýšena o částku 60 489 tis. Kč. Spotřebováno bylo celkem 1 712 tis. 

Kč. K 31.12.2019 činila výše finanční rezervy rozpočtu 68 602 tis. Kč. 

- Na co a kam byly finanční rezervy poskytnuty za období 1.1.2019-31.12.2019? 

Spotřebovaná částka ve výši 1 712 tis. Kč v roce 2019 se skládá: 

 

- 270 tis. Kč uvolněno na základě usnesení RMČ Praha 1 UR19_0026 ze dne 22.01.2019 na 

naplnění rozhodnutí ÚHOS 

- 120 tis. Kč uvolněno na základě usnesení RMČ Praha 1 UR19_0094 ze dne 19.02.2019 na 

naplnění rozhodnutí ÚHOS 

- 912 tis.  Kč  - odvod z finančního vypořádání s rozpočtem Hl. m. Prahy za rok 2018 

- 410 tis. uvolněno na základě usnesení RMČ Praha 1 UR19_0710 ze dne 23.07.2019 na řešení 

zastínění pisoáru ve Vrchlického sadech. 

Žadateli bylo oznámeno, že žádost nebyla podána v souladu s InfZ – § 14odst. 3 a 4 InfZ, byla 

zaslána e-mailovou adresu referenta.  

 

(žádost byla podána dne 30.03.2020, oznámení dne 31.03.2020, podána 01.04.2020 a vyřízena dne 

14.04.2020 – řešil Odbor finanční – oddělení rozpočtu ÚMČ Praha 1)  

 

124. Žádost o poskytnutí informace –  pokuta – veřejná zakázka S0414/2018/VZ- 

38414/2018/542/MKk – dodávky kancelářského nábytku v průběhu účetního roku 2014: 

Otázky a odpovědi:  

Žádost o poskytnutí informace:  

pokuta – veřejná zakázka S0414/2018/VZ-38414/2018/542/MKk – dodávky kancelářského nábytku 

v průběhu účetního roku 2014: 

 

a) informace o výši a datu uhrazení pokuty, 

105.000,- Kč, leden 2019. 

b) informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj., zda bylo napadeno rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném 

případě žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla 

soudem rozhodnuta, příp. jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu 

je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání kopie, 

Nebyla. 

c) informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, 

příp. v jaké výši (např. náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih 

od poskytovatele dotace apod.), 

Nevznikla. 

d) informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné – sdělení 

jména a pracovního zařazení osoby, příp. označení dodavatele služby, který je za škodu 

odpovědný, 

Nebylo zjišťováno s ohledem na písm. c). 

e) informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním 

způsobem, v jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy) – 

konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné 

osobě byla podána žaloba, žádáme  o označení soudu a spis. značku, pod kterou je 

řízení vedeno,  

Nebyla s ohledem na písm. c). 
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f) v případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat – kdo takové rozhodnutí přijal (jméno, 

příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný 

zápis, žádáme o jeho kopii. 

Nebylo rozhodnutí s ohledem na písm. c). 

 

(žádost byla podána dne 10.04.2020 a vyřízena dne 17.04.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

125. Žádost o poskytnutí informace – pokuta – veřejná zakázka - Dodávky kancelářského 

nábytku 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - pokuta – veřejná zakázka: 

1) S0411/2018/VZ-38413/2018/542/MKk – Dodávky kancelářského nábytku v průběhu 

účetního roku 2015 

2) S0410/2018/VZ-38258/2018/542/MKk - Dodávky kancelářského nábytku v průběhu 

účetního roku 2013 

Konkrétně: 

a) informace o výši a datu uhrazení pokuty, 

2013 – 90.000,- Kč, 2015 – 75.000,-Kč, úhrada leden 2019. 

b) informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj., zda bylo napadeno rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném 

případě žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla 

soudem rozhodnuta, příp. jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu 

je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání kopie, 

Nebyla. 

c) informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, 

příp. v jaké výši (např. náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih 

od poskytovatele dotace apod.), 

Nevznikla. 

d) informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné – sdělení 

jména a pracovního zařazení osoby, příp. označení dodavatele služby, který je za škodu 

odpovědný, 

Nebylo zjišťováno s ohledem na písm. c). 

e) informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním 

způsobem, v jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy) – 

konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné 

osobě byla podána žaloba, žádáme  o označení soudu a spis. značku, pod kterou je 

řízení vedeno,  

Nebyla s ohledem na písm. c). 

f) v případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat – kdo takové rozhodnutí přijal (jméno, 

příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný 

zápis, žádáme o jeho kopii. 

Nebylo rozhodnutí s ohledem na písm. c). 

 

(žádost byla podána dne  20.04.2020 a vyřízena dne 17.04.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  
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126. Žádost o poskytnutí informace – zda byla určena odpovědná osoba k vyřizování úkolů 

za bývalého starostu Mgr. Pavla Čižinského – odpověď na interpelaci ze dne 17.12.2019 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  zda byla určena odpovědná osoba, která bude vyřizovat úkoly, 

které měl vyřídit bývalý starosta Mgr. Pavel Čižinský, Konkrétně se jedná o odpověď na interpelaci, 

kterou jsem podala společně se svým manželem na Zastupitelstvu MČ Praha 1 dne 17.12.2019. 

Starosta byl odvolán dne 14.01.2020, přičemž lhůta pro odpověď byla 30 dní tj. do 16.01.2020. 

Povinný subjekt se již vyjádřil sdělením UMCP1 062875/2020 ze dne 21.02.2020 Odborem 

kanceláře starosty – oddělení volených orgánů a sdělením Oddělení právního, kontroly a stížností 

Útvaru tajemníka ze dne  05.03.2020 – UMCP1 112026/2020 ze dne 12.03.2020 a e-mailem dne 

20.03.2020. 

Dle § 10a odst. 8 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 „Na interpelaci veřejnosti odpovídá 

vždy interpelovaný orgán nebo veřejný činitel“, tudíž se odpovědnost za vyřízení interpelace dále 

nepřenáší. Mgr. Pavel Čižinský je stále zastupitelem MČ Praha 1 a v případě, že se vám nedostalo 

odpovědi na jeho interpelaci, může se interpelace opakovat na dalším zasedání zastupitelstva, a to 

včetně požadavku, proč nebylo na interpelaci odpovězeno.  

Žádost je totožná se žádostí I-129/20. 

 

(žádost byla podána dne 01.04.2020 a vyřízena dne  07.05.2020  – řešilo Oddělení právní,  

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

127. Žádost o poskytnutí informace – ustanovení opatrovníka ve správních řízeních 
 Otázky a odpovědi:  

Žádost o poskytnutí informace:  

- Ustanovuje ÚMČ Praha 1 ve správních řízeních, která jsou před ÚMČ Praha 1 

(například Odbor správních agend – přestupky, Odbor výstavby, Odbor životního 

prostředí) vedena v odůvodněných případech účastníkovi správního řízení 

opatrovníka? 

Ano, na základě uzavřené smlouvy s AK z výběrového řízení. 

Opatrovníka neustanovuje Oddělení životního prostředí a Oddělení dopravy Odboru péče o 

veřejný prostor Úřadu městské části Praha 1. 

 

- Pokud je odpověď na předchozí otázku kladná, podle jakého principu /klíče/ metodiky 

vychází ÚMČ Praha 1, nebo jeho jednotlivé odbory, při ustanovení opatrovníka? 

Dle § 32 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Odbor občansko správních agend, Oddělení správního Úřadu městské části Praha 1 v řízení ve 

věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu postupuje dle Metodiky Magistrátu hl. m. Prahy.  

 

- Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, dotazuje se dále žadatel, zda jsou jako 

opatrovníci ustanovováni také advokáti? 

Ano. 

- Vede ÚMČ Praha 1, případně samostatně jednotlivé odbory seznam (či více různých 

samostatných seznamů, evidencí, rejstříků) advokátů či jiných subjektů, ze kterých 

následně ustanovuje v odůvodněných případech účastníkům správních řízení 

opatrovníka? 

i. Pokud ano, kolik takových seznamů ÚMČ Praha 1, či jednotlivé odbory, vede? 

ii. Kolik subjektů je v takových seznamech vedeno (za předpokladu, že takové seznamy 

existují)? 

iii. Pokud existuje více takových seznamů, pak kolik subjektů je vedeno v každém 

takovém seznamu? 



 43 

iv. Pokud existuje jeden, či více takových seznamů, lze do nich nahlížet, či je 

poskytnou 

     dle Zákona o svobodném přístupu k informacím? 

Nejsou vedeny žádné seznamy. 

- Pokud ÚMČ Praha 1 jmenuje, ustanoví, či určí konkrétnímu účastníkovi řízení 

opatrovníka, je výkon funkce opatrovníka hrazen? Pokud ano, kdo výkon funkce 

opatrovníka hradí? 

Oddělení právní, kontroly a stížností Úřadu městské části Praha 1 na základě uzavřené smlouvy 

z výběrového řízení. 

 

- Pokud ÚMČ Praha 1 jmenuje, ustanoví, či určí konkrétnímu účastníkovi osobu z řad 

advokátů, vyplácí následně advokátovi odměnu za výkon funkce opatrovníka dle 

Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.? 

Odměna je vyplácena dle smlouvy. 

 

(žádost byla podána dne 03.04.2020 a vyřízena dne 16.04.2020  – řešilo Oddělení právní,  

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

128. Žádost o poskytnutí informace – elektronické kopie dokumentů k stavbě repliky 

Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí: 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – elektronické kopie dokumentů k stavbě repliky Mariánského 

sloupu na Staroměstském náměstí: 

- žádost stavebníka o vydání územního rozhodnutí 

- vyhláška k zahájení územního řízení s daty vystavení a sejmutí z úřední desky 

- vyjádření ÚMČ Praha 1 k územnímu řízení  

- stanovisko památkářů  

- stanovisko správy komunikací 

- územní rozhodnutí s datem vyvěšení a sejmutí z úřední desky 

- odvolání účastníků řízení proti vydanému územnímu rozhodnutí (pokud jsou taková) 

- žádost o vydání stavebního povolení 

- stavební povolení 

- odvolání proti vydanému stavebnímu povolení 

 Žadateli bylo zasláno oznámení o výši úhrady nákladů za poskytnutí informace – náklady nebyly 

dosud uhrazeny.  

 

(žádost byla podána dne 08.04.2020, oznámení dne 20.04.2020  – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

129. Žádost o poskytnutí informace – zda byla určena odpovědná osoba k vyřizování úkolů 

za bývalého starostu Mgr. Pavla Čižinského – odpověď na interpelaci ze dne 17.12.2019 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  zda byla určena odpovědná osoba, která bude vyřizovat úkoly, 

které měl vyřídit bývalý starosta Mgr. Pavel Čižinský, Konkrétně se jedná o odpověď na interpelaci, 

kterou jsem podala společně se svým manželem na Zastupitelstvu MČ Praha 1 dne 17.12.2019. 

Starosta byl odvolán dne 14.01.2020, přičemž lhůta pro odpověď byla 30 dní tj. do 16.01.2020. 

Povinný subjekt se již vyjádřil sdělením UMCP1 062875/2020 ze dne 21.02.2020 Odborem 

kanceláře starosty – oddělení volených orgánů a sdělením Oddělení právního, kontroly a stížností 

Útvaru tajemníka ze dne  05.03.2020 – UMCP1 112026/2020 ze dne 12.03.2020 a e-mailem dne 

20.03.2020. 
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Dle § 10a odst. 8 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 „Na interpelaci veřejnosti odpovídá 

vždy interpelovaný orgán nebo veřejný činitel“, tudíž se odpovědnost za vyřízení interpelace dále 

nepřenáší. Mgr. Pavel Čižinský je stále zastupitelem MČ Praha 1 a v případě, že se vám nedostalo 

odpovědi na jeho interpelaci, může se interpelace opakovat na dalším zasedání zastupitelstva, a to 

včetně požadavku, proč nebylo na interpelaci odpovězeno.  

Žádost je totožná se žádostí I-126/20. 

 

(žádost byla podána dne 17.04.2020 a vyřízena dne  07.05.2020  – řešilo Oddělení právní,  

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

  

130. Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy MČ P1 vyřídila příkaz nadřízeného orgánu 

MHMP 55355/2020  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy MČ P1 vyřídila příkaz nadřízeného orgánu MHMP 

55355/2020.  

Žádost nebyla vyřízena - stížnost na nepodání informace. 

 

(žádost byla podána dne 28.01.2020, stížnost 24.02.2020 – řeší Stavební úřad ÚMČ Praha 1) 

 

131. Žádost o poskytnutí informace – pozemek parc. č. 2246/2, k. ú. Nové Město 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

pozemek parc. č. 2246/2, k. ú. Nové Město (dále jen „Pozemek), který je ve vlastnictví 

Hlavního města Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1: 

1) Na základě jakého právního titulu nabylo Hlavní město Praha Pozemek do svého 

vlastnictví? 

2) Pokud byl Pozemek předmětem restitučního nároku nějaké osoby, o jakou osobu se 

jednalo? 

3) Byla na Pozemek nějaké sobě v rámci restitučního řízení vyplacena peněžitá náhrada, 

a pokud ano, o jakou osobu se jednalo a v jaké výši byla tato náhrada vyplacena? 

Informace nebyla poskytnuta, protože v souladu s § 2 odst. 3 InfZ se neposkytování informace InfZ 

nevztahuje. Její poskytnutí upravuje zvláštní zákon a ta se zveřejňuje podle zvláštního zákona = 

zák. č. 256/2013 Sb., v platném znění, podle něhož lze požadovanou informaci zjistit. Informace 

byla odmítnuta.   

Žadatel podal odvolání, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu – MHMP – rozhodnutím 

nařídil znovu projednat. 

  

(žádost byla podána dne  17.04.2020, vyřízena dne 07.05.2020, odvolání dne 22.05.2020,  

postoupení  dne  01.06.2020, rozhodnutí MHMP 12.06.2020 – řešil Odbor technické a majetkové 

správy -  oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)  

 

132. Žádost o poskytnutí informace – počty voličů v jednotlivých domech a ulicích – seznam 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

počty voličů v jednotlivých domech a ulicích – seznam, ve kterém budou uvedeny počty voličů podle 

názvů ulic (a případně též čísel popisných jednotlivých domů) k libovolnému datu v roce 2020.  
Žadateli byl zaslán seznam, údaje platné k březnu 2020. 

 

(žádost byla podána dne  20.04.2020 a vyřízena dne 27.04.2020 – řešil Odbor občansko správních 

agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)  
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133. Žádost o poskytnutí informace – sdělení data o údajném přestupku 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

Sdělení data, kdy jste se jako správní orgán o údajném přestupku dozvěděli, a o vysvětlení, proč 

nám zasíláte výzvu až 63 dnů po datu údajného přestupku. 

Předmětné oznámení bylo do systému evidence přestupků doručeno dne 17.2.2020. 

Doručená oznámení jsou následně správním orgánem bezodkladně zpracovány a ve smyslu ust. § 

125 h zák. č. 361/2000 Sb., jsou odeslány Výzvy provozovateli vozidla k uhrazení učené částky. 

Pojmem bezodkladně se rozumí, že nedochází k neodůvodněným prodlevám. Při administrativním 

zpracování uvedeného oznámení nedošlo k neodůvodněným prodlevám a Výzva k uhrazení částky 

byla, v souladu se zákonem, vyhotovena správním orgánem bezodkladně. 

 

(žádost byla podána dne 15.04.2020 a vyřízena dne 24.04.2020 – řešil Odbor dopravně správních 

agend ÚMČ Praha 1)  

 

134. Žádost o poskytnutí informace – kdy byl Radou MČ Praha jmenován na pozici 

vedoucího oddělení kontroly SÚ L.Š. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

- kdy byl Radě MČ Praha 1  navržen tajemníkem úřadu na pozici vedoucího oddělení kontroly a 

stavebního řádu SÚ L.Š. 

S ohledem na ust. § 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 131/2000 sb., o hlavním městě Praze, nebyl 

předložen návrh na jmenování L.Š.  na pozici vedoucího oddělení kontroly a stavebního řádu SÚ, 

neboť tajemník úřadu předkládá návrh na jmenování vedoucích odborů ÚMČ.  

 

- kdy byl Radou MČ Praha 1 jmenován na tuto pozici 

Nebyl jmenován radou, ale tajemníkem úřadu, viz výše. 

- kolik zájemců se přihlásilo do výběrového řízení na pozici vedoucího oddělení kontroly a 

stavebního řádu SÚ. 

Přihlásil se jeden uchazeč. 

 

(žádost byla podána dne  20.04.2020 a vyřízena dne 23.04.2020 – řešilo Oddělení personální ÚMČ 

Praha 1)  

 

135. Žádost o poskytnutí informace – kopie podaných námitek na přestupkovém oddělení 

Městské části Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie podaných námitek na přestupkovém oddělení Městské části 

Praha 1 a současně o zaslání kopií rozhodnutí o těchto námitkách, a to za období od roku 2010-

2020. 

Povinný subjekt zaslal oznámení o stanovení výše úhrady nákladů- § 17 InfZ – náklady nebyly 

dosud uhrazeny.  

  

(žádost byla podána dne  25.04.2020 a oznámení dne 07.05.2020 – řešil  Odbor občansko správních 

agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)  

 

136. Žádost o poskytnutí informace – převod bytové jednotky č. 21, Žitná 610/23, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace - převod bytové jednotky č. 21, Žitná 610/23, Praha 1 trvalé pobyty 

z doby, než jednotka přešla do našeho vlastnictví. 

Dle § 2 odst. 3 InfZ se zákone nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon, v tomto 

případě zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, upravuje jejich 

poskytování. 

Dle ust. § 10 odst. 8 zák. č. 133/2000 Sb., ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou 

žádost jméno, popř. jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého 

pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi 

objektu doručeno do vlastních rukou. 

Výpis osob přihlášených k trvalému pobytu lze žadateli poskytnout podle zákona č. 133/2000 Sb., 

o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.  

 

(žádost byla podána dne 27.04.2020 a vyřízena dne 30.04.2020  – řešil  Odbor občansko správních 

agend – oddělení osobních dokladů ÚMČ Praha 1)  

 

137. Žádost o poskytnutí informace – způsob řešení při nedodržování zákonných lhůt 

úředníky 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – způsob řešení při nedodržování zákonných lhůt úředníky, jsou 

úředníci za takové průtahy trestáni, hrozí jim snížení platu? Přijali jste nějaká systémová opatření? 

Při porušování pracovních povinností povinný subjekt postupuje v souladu se zákonem č. 262/2006 

Sb., zákoník práce a v souladu s interními předpisy povinného subjektu, např. s pracovní řádem. 

Organizace, řízení a kontrola patří k základním povinnostem vedoucích zaměstnanců. V jejich 

kompetenci je způsob řešení porušení pracovní povinnosti podřízených zaměstnanců (výtka, 

snížení osobního ohodnocení, nepřiznání odměny, příp. až ukončení pracovního poměru). 

 

(žádost byla podána dne 23.04.2020 a vyřízena dne 30.04.2020  – řešilo  Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

138. Žádost o poskytnutí informace – souhlas Rady MČ Praha 1 a Zastupitelstva MČ  

Praha 1 s odprodejem části společných prostor v domě Anenská č. p. 220/13, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – souhlas Rady MČ Praha 1 a Zastupitelstva MČ Praha 1 

s odprodejem části společných prostor komor na pavlači o výměře 4x,6 m2 v bytovém domě 

Anenská č. p. 220/13, Praha 1, podané na MČ P1 dne 30.12.2019. 

Žádost SVJ Anenská 220, Praha 1 byla ÚMČ Praha 1 zaevidována dne 07.01.2020 – č.j. UMCP1 

008537/2020. Po projednání se zástupkyní SVJ, včetně otázek stran dosud neuzavřené smlouvy o 

výstavbě spočívající v odprodeji části společných prostor a sloučení bytových jednotek č. 220/1 a 

220/2, následném doplnění žádosti Společenství, jsou v současné době připravovány podkladové 

materiály pro jednání kompetentních orgánů MČ Praha 1. O přijatém usnesení bude Společenství 

informováno. 

 

(žádost byla podána dne  29.04.2020 a vyřízena dne 11.05.2020  – řešil Odbor technické a 

majetkové správy – oddělení koordinace s SVJ ÚMČ Praha 1)  

 

139. Žádost o poskytnutí informace – přílohy č. 1-3 usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0411 

ze dne 07.04.2020.  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – přílohy č. 1-3 usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0411 ze dne 

07.04.2020.  
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Požadované dokumenty byly poskytnuty anonymizované v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 

   
(žádost byla podána dne 30.04.2020 a vyřízena dne 14.05.2020  – řešilo Oddělení volených orgánů 

ÚMČ Praha 1)  

 

140. Žádost o poskytnutí informace – Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 22 Co 203/2019-

110 ze dne 9. ledna 2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - Rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 22 Co 203/2019-110 ze 

dne 9. ledna 2020 byla ČR – Ministerstvu pro místní rozvoj uložena povinnost uhradit vzniklou 

škodu v důsledku nezákonného rozhodnutí SÚ Prahy 1 – S UMCP1/130141/2015/VÝS-Bu_3/136 

ze dne 29.09.2015: 

 

byla  alespoň část vzniklé škody předepsána dle ZP odpovědným pracovníkům, neboť výše škody 

převyšuje 4,5 jejich měsíčního platu. 

Povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje – nebyl účastníkem řízení a Ministerstvo pro 

místní rozvoj povinný subjekt neoslovilo. Informace byla v souladu s § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 

odmítnuta.  

 

(žádost byla podána dne  04.05.2020 a vyřízena dne 12.05.2020 – řešilo  Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

141. Žádost o poskytnutí informace – kolik mnou podaných stížností na Stavební úřad MČ 

Praha 1 je evidováno v databázi od 1.1.2017 do 31.12.2019 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kolik mnou podaných stížností na Stavební úřad MČ Praha 1 je 

evidováno v databázi interního informačního systému (viz čj. UMCP1 179395/2017-VN ze dne 

30.10.2017 ), a to  od 1.1.2017 do 31.12.2019, kolik stížností je k dnešnímu dni nevyřízeno – datum 

jejich podání. 

Žadateli bylo sděleno, že odpověď mu byla zaslána sdělením ze dne 25.05.2020 – č.j. UMCP 

208008/2020 – zn. I-115/20. 

 

(žádost byla podána dne  10.05.2020 a vyřízena dne 29.05.2020 – řešilo Oddělení právní,  

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

142. Žádost o poskytnutí informace – kolik mnou podaných žádostí o informace dle zák. č. 

106/1999 Sb., nebylo vyřízeno v zákonné lhůtě  - období 1.1.2019 do 10.3.2020  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kolik mnou podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., 

nebylo vyřízeno v zákonné lhůtě, a to za období 1.1.2019 do 10.3.2020, uvedení celkového počtu 

podaných žádostí o podání informace za shora uvedené období.  

Podle § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 InfZ – povinný subjekt informací nedisponuje, v rámci interního 

systému elektronické evidence spisové služby eviduje pouze vyřízení dokumentu. Pokud byly 

žádosti vyřízené po zákonem stanovené lhůtě, považuje povinný subjekt tyto žádosti za vyřízené 

neboť lhůta stanovená pro vyřízení je lhůtou pořádkovou -  byla žádost o poskytnutí informace 

částečně odmítnuta.  
 

Celkový počet žádostí za období 1.1.2019 do 10.3.2020 je 71.  
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(žádost byla podána dne  10.05.2020 a vyřízena dne 13.05.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

143. Žádost o poskytnutí informace – výše měsíčního nájemného v letech 2014 až 2019 

s nájemcem nebytového prostoru na adrese Praha 1, Betlémská 9, č. p. 267   
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - výše měsíčního nájemného v letech 2014 až 2019 s nájemcem 

nebytového prostoru na adrese Praha 1, Betlémská 9, č. p. 267. 

Výše měsíčního nájemného v letech 2015-2017 - 1.120 000 Kč/rok, tj. 93 tis. měs,,  

v letech 2017-2018  - 998.660 Kč/rok, tj. 83 222 Kč/měs. 

 

(žádost byla podána dne 12.05.2020 a vyřízena dne 20.05.2020 – řešil Odbor technické a majetkové 

správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)  

 

144. Žádost o poskytnutí informace – kolik mnou podaných stížností na Stavební úřad 

MČ Praha 1 je evidováno v databázi od 1.1.2017 do 31.12.2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kolik mnou podaných stížností na Stavební úřad MČ Praha 1 je 

evidováno v databázi interního informačního systému (viz čj. UMCP1 179395/2017-VN ze dne 

30.10.2017 ), a to  od 1.1.2017 do 31.12.2019, kolik stížností je k dnešnímu dni nevyřízeno – datum 

jejich podání. 

Žádost je totožná se žádostí zn. I.141/20. 

Žadateli bylo sděleno, že odpověď mu byla zaslána sdělením ze dne 25.05.2020 – č.j. UMCP 

208008/2020 – zn. I-115/20. 

 

(žádost byla podána dne  12.05.2020 a vyřízena dne 29.05.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

145. Žádost o poskytnutí informace – kolik mnou podaných žádostí o informace dle zák. č. 

106/1999 Sb., nebylo vyřízeno v zákonné lhůtě  - období 1.1.2019 do 10.3.2020  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kolik mnou podaných žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., 

nebylo vyřízeno v zákonné lhůtě, a to za období 1.1.2019 do 10.3.2020, uvedení celkového počtu 

podaných žádostí o podání informace za shora uvedené období.  

Žádost je totožná se žádostí zn. I.142/20. 

Žadateli bylo sděleno, že odpověď mu byla zaslána sdělením ze dne 13.05.2020 – UMCP1 

183017/2020. 

  

(žádost byla podána dne  12.05.2020 a vyřízena dne 18.05.2020 – řešilo  Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

146. Žádost o poskytnutí informace – zda nabylo rozhodnutí o umístění stavby č.j.  

S-UMPČ1/021863/2020/VÝS-Hd-2/p.č.2536 ze dne 17.04.2020 – Polyfunkční objekt Masaryk 

Centre 1, Na Florenci, k. ú. Nové Město 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - zda nabylo rozhodnutí o umístění stavby č.j.  

S-UMPČ1/021863/2020/VÝS-Hd-2/p.č.2536 ze dne 17.04.2020 – Polyfunkční objekt Masaryk 

Centre 1, včetně připojení na technickou infrastrukturu Praha, Na Florenci, Nové Město na 

pozemku parc. č. 2536, 2567/100, 2537/169, 2537/163, 2334/1, 2334/1, 2537/162 v k. ú. Nové 

Město, a také změna územního rozhodnutí spis. zn. S.UMCP1/150618/2013/VÝS-Zi-2/ul. UR ze dne 
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6.2.2014 (p.m. 22.2.2014) nazvané Rekonstrukce ulice Na Florenci Praha, Nové Město, Na 

Florenci na pozemku parc. č. 2556/1, 2333/1, 2334/1, 2334/6, 2335/1, 2535/2, 2537/162, 2537/163, 

2537/173 v k. ú. Nové Město, právní moc.  

Rozhodnutí je pravomocné dnem 7.5.2020. 

 

(žádost byla podána dne 13.05.2020 a vyřízena dne 19.06.2020  – řešil Stavební úřad  ÚMČ  

Praha 1)  

 

147. Žádost o poskytnutí informace – Rozhodnutí, kterým bylo povoleno zvláštní užívání 

pozemní komunikace v Praze 1 za účelem umístění restaurační zahrádky na chodníku, 

v lokalitě Michalská č. 20/970 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1) Rozhodnutí, kterým bylo povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace v Praze 1 za 

účelem umístění restaurační zahrádky na chodníku, v lokalitě Michalská č. 20/970 

v Praze 1, tedy zahrádky, která byla v roce 2019 povolena k užívání společnosti 

Čokoládová manufaktura s.r.o., IČO: 03724479, v roce 2020, 

 

2) Žádost, na základě které bylo vydáno rozhodnutí ad 1). 

Stále probíhá správní řízení ve věci umístění restaurační zahrádky, pro rok 2020 můžeme 

poskytnout dle § 11 odst. 1 písm. b) InfZ pouze omezené informace.- na uvedený prostor je 

vedeno správní řízení podle § 44 odst. 1 spr. řád a ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb. 

 

(žádost byla podána dne 18.05.2020 a vyřízena dne 28.05.2020  – řešil  Odbor péče o veřejný 

prostor – oddělení dopravy ÚMČ Praha 1)  

 

148. Žádost o poskytnutí informace – seznam nájemních smluv na reklamní a informační 

zařízení do 8 m2 mimo městský mobiliář   

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1.  Seznam nájemních smluv na reklamní a informační zařízení do 8 m2 mimo městský 

mobiliář s uvedením smluvního subjektu, předmětu smlouvy a doby, na kterou je 

smlouva uzavřena. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty.   

2. Jaké kroky městská část již podnikla nebo plánuje podniknout v jejich ukončení. 

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

Je to neexistující informace - povinný subjekt není povinen takovou informaci  poskytovat - § 2 

odst. 4 InfZ. 

 

(žádost byla podána dne 20.05.2020, oznámení o prodloužení lhůty dne 25.05.2020 a vyřízena dne 

15.06.2020  – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí, Odbor péče 

o veřejný prostor – oddělení životního prostředí, Oddělení hospodářská správa ÚMČ Praha 1)  

 

149. Žádost o poskytnutí informace – částka vydaná na dotační program v oblasti kultury za 

rok 2017, 2018, a 2019 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - částka vydaná na dotační program v oblasti kultury (včetně zvlášť 

rozepsaných mimořádných dotací) za rok 2017, 2018, a 2019 a předpokládaná částka (navržená 

v rozpočtu) na dotační program v oblasti kultury pro rok 2020. 

 Požadované informace jsou k dispozici na stránkách Městské části Praha 1: 
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https://www.praha1.cz/mestska-cast/rozpocty-a-dotace/dotace-a-granty/.   

 

(žádost byla podána dne 22.05.2020 a vyřízena dne 27.05.2020  – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

150. Žádost o poskytnutí informace – kopie nájemní smlouvy na část nebytové jednotky č. 

19/102 v domě č. p. 19, Jungmannova 7, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie nájemní smlouvy na část nebytové jednotky č. 19/102 v domě 

č. p. 19, Jungmannova 7, Praha 1: 

- aktuální výše nájmu nebytových prostor do 200m2 v ulici Jungmannova, Praha 1, 

uzavřených Městskou částí Praha 1, včetně specifikací nebytové jednotky a účelu nájmu 

nebytového prostoru 

- výše nájmu nebytových prostor do 150 m2 uzavřených Městskou částí Praha 1od 

01.11.2019 v k. ú. Nové Město, včetně čísla, adresy a účelu nájmu. 

 Požadované informace byly poskytnuty po telefonické dohodě po termínu. 

 

(žádost byla podána dne  25.05.2020 a vyřízena dne 15.06.2020 – řešil Odbor technické a 

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

 

151. Žádost o poskytnutí informace – kopie zápisu – průběh vyhodnocení a závěry výběrové 

komise MČ Praha 1 o přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu MČ 

Praha pro ochranu kulturního dědictví pro rok 2020“ 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie zápisu – průběh vyhodnocení a závěry výběrové komise MČ 

Praha 1 o přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu MČ Praha pro ochranu 

kulturního dědictví pro rok 2020“ (viz usnesení rady městské části UR20_0462 – schůze č. 16 dne 

5.5.2020, jmenný seznam členů výběrové komise. 

O dotacích rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha 1, nikoliv výběrová dotační komise. Stenozáznam 

z jednání ZMČ Praha 1 je veřejný: https://www.praha1.cz/app/uploads/2020/06/15 ZMCP1 _19-

05-2020_GDPR.pdf. 

Žádost JUDr. L.L. (projekt č. 1) byla vyřazena z důvodu závažných formálních pochybení – byla 

dodána zcela v rozporu se Zásadami dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 

2020, a to: 

 žádost nebyla dodána v originále, pouze v kopii 

 Odbor památkové péče HMP nevydal kladné závazné stanovisko 

 Nejedná se o renovaci prvku viditelného z veřejného prostranství 

 Žádost nebyla sešita, slepena, očíslována, jak ukládají Zásady dotačního programu na 

ochranu kulturního dědictví. 

 

(žádost byla podána dne 26.05.2020 a vyřízena dne 10.06.2020 – řešilo Oddělení kultury ÚMČ 

Praha 1) 

 

152. Žádost o poskytnutí informace – kopie oznámení Policie ČR (skutek 20.8.2015) 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie oznámení Policie ČR (skutek 20.8.2015) – UMCP1 

081514/2016 – oddělení správního řízení. 

Anonymizovaná kopie byla poskytnuta. 

 

https://www.praha1.cz/app/uploads/2020/06/15%20ZMCP1%20_19-05-2020_GDPR.pdf
https://www.praha1.cz/app/uploads/2020/06/15%20ZMCP1%20_19-05-2020_GDPR.pdf
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(žádost byla podána dne 26.05.2020 a vyřízena dne 09.06.2020 – řešil Odbor občansko správních 

agend - oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)  

 

153. Žádost o poskytnutí informace – rekonstrukční práce a/nebo jiné obdobné práce  

v domě č. p. 710, k. ú. Nové Město, obec Praha 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Bylo Úřadu městské části Praha 1 jakýmkoli způsobem v posledním roce oznámeno 

provádění stavebních prací a/nebo stavebních úprav a/nebo rekonstrukčních prací 

a/nebo jiných obdobných prací v domě č. p. 710 v k. ú. Nové Město, obec Praha? 

2. Bylo kýmkoli ve vztahu k domu č. p. domě č. p. 710 v k. ú. Nové Město, obec Praha, 

žádáno v posledním roce o povolení jakékoli stavby, stavebních prací, úprav, případně 

bylo žádáno o vydání společného povolení, stavebního povolení, souhlasu, či byl 

kýmkoli oznámen jakýkoli záměr apod.? 

3. Pokud bylo Úřadem městské části Praha 1 ve vztahu k domu č. p. domě č. p. 710 v k. ú. 

Nové Město, obec Praha v posledním roce vydáno jakékoli rozhodnutí či vydán souhlas 

či jiný správní akt, prosíme o jeho zaslání.    

Žádost byla s žadatelem vyřízena osobně.  

 

(žádost byla podána dne 26.05.2020 a vyřízena dne 10.06.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

154. Žádost o poskytnutí informace – smlouva, která byla uzavřená v roce 1993 se Sdružením 

výtvarníků Karlova mostu, 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  poskytnutí smlouvy, která byla uzavřená v roce 1993 se Sdružením 

výtvarníků Karlova mostu, ze které mohu vyčíst, na jak dlouho je smlouva uzavřená a jaké jsou 

možnosti její výpovědi ze strany Městské části Praha 1. 

Žádost neměla náležitosti podle § 14 odst. 2 InfZ(datum narození, adresa), proto byla žadateli 

zaslána výzva k doplnění – byly doplněny. 

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána, výzva a doplnění dne 02.06.2020, vyřízena dne 15.06.2020 – řešil Odbor 

technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor  a Oddělení obchodu a služeb 

ÚMČ Praha 1)  

 

155. Žádost o poskytnutí informace – k UMCP1 192868/2020 – které konkrétní 2 žádosti 

z roku 2019 SÚ nevyřídil do 17.04.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - k UMCP1 192868/2020 – které konkrétní 2 žádosti z roku 2019 

SÚ nevyřídil do 17.04.2020. 

I-09/19 podaná dne 23.01.2019, I-43/19 – podaná dne 08.04.2019. 

 

(žádost byla podána dne  03.06.2020 a vyřízena dne 17.06.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

156. Žádost o poskytnutí informace – k UMCP1/305584/2019/VÝS-M-3-136 -  finanční částka 

vyplacená advokátce 

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace - k UMCP1/305584/2019/VÝS-M-3-136 -  jaká finanční částka byla 

vyplacená advokátce za právní posouzení týkající se objektu č. p. 136 Bod Bruskou, Praha 1. 

Povinný subjekt vydal dle ust. § 15 a § 20 odst. 4 InfZ ve spojní s ust. § 67 zák. č. 500/2004 Sb., 

správní řád rozhodnutí, kterým byla informace odmítnuta. 

Jedná se o zneužití práva informace žadatelem.  

 

(žádost byla podána dne  06.06.2020 a vyřízena dne 19.06.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

157. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení příkazu nadřízeného orgánu – Magistrátu hl. 

m. Prahy – rozhodnutí MHMP 594804/2020 ze dne 23.04.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy vyřídila MČ P1 příkaz nadřízeného orgánu – Magistrátu 

hl. m. Prahy – rozhodnutí MHMP 594804/2020 ze dne 23.04.2020. 

Žadatel podal stížnost na nepodání informace. 

Povinný subjekt vydal dle ust. § 15 a § 20 odst. 4 InfZ ve spojní s ust. § 67 zák. č. 500/2004 Sb., 

správní řád rozhodnutí, kterým byla informace odmítnuta.  

Jedná se o zneužití práva informace žadatelem.  

 

(žádost byla podána dne 03.06.2020, stížnost dne 25.06.2020 a vyřízena dne 19.06.2020  – řešil 

Stavební úřad  ÚMČ Praha 1)  

 

158. Žádost o poskytnutí informace – datum schválení ZMČ naposledy převod bytů do 

osobního vlastnictví 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1) Ke kterému datu byl ZMČ naposledy schválen převod bytů do osobního vlastnictví 

v rámci privatizace? 

29.01.2019. 

2) Číslo usnesení, kterým byl ZMČ naposledy schválen převod bytů do osobního vlastnictví 

v rámci privatizace? 

UZ19_0027 dne 29.01.2019, téhož dne byl schválen ještě jeden převod vlastnického práva , a 

to usnesením Zastupitelstva MˇV Praha 1č. UZ19_0026. 

3) Jaká byla ceny za m2 u těchto bytů? 

Cena bytové jednotky byla stanovena znaleckým posudkem v souladu se Zásadami ve výši 

1.703.230,- Kč, tj. 18.675,77,- Kč/m2. 

 

(žádost byla podána dne 04.06.2020 a vyřízena dne 15.06.2020  – řešil  Odbor technické a 

majetkové správy – oddělení koordinace s SVJ ÚMČ Praha 1)  

 

159. Žádost o poskytnutí informace – kopie podané žádosti o „Rozšíření nájemního vztahu“,  
bytová jednotka č. 7, Široká 20/118, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie podané žádosti o „Rozšíření nájemního vztahu“ – viz 

Program bod č. 9) – Široká 20/118 – bytová jednotka č. 7, Široká 118/20, 110 00 Praha 1 ve správě 

MČ Praha 1, a to se všemi dokumenty, ověřovacími doložkami, zplnomocněními apod., které byly 

v souvislosti s touto žádostí předloženy komisi obecního majetku (KOMA) k jejímu 4. jednání dne 

3.62.2020. 

Povinný subjekt vydal dle ust. § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 a § 11 odst. 1 písm. b) InfZ –  jedná se o 

novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví 
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jinak, rozhodnutí o dalším postupu ve věci předmětného nájemního vztahu dosud nebylo učiněno, 

požadované podklady jsou vyloučeny z poskytnutí, rozhodnutí, kterým byla žádost odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 07.06.2020 a vyřízena dne 19.06.2020  – řešil Odbor technické a 

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

 

160. Žádost o poskytnutí informace – neověřená kopie z matriky Německého stavovského 

úřadu, svazek č. 1, ročník 1940, stránka 68 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1) Neověřená fotokopie z matriky Německého stavovského úřadu, svazek č. 1, ročník 1940, 

stránka 68, kde na řádku č. 9 jsou údaje o narození K. C. M. 

Povinný subjekt vydal dle ust. § 15 odst. 1 rozhodnutí, kterým byla informace (bod 1) částečně 

odmítnuta.  

Jedná se o žádost o vydání kopie matričního zápisu, na jehož nahlížení či vydání upravuje zák. 

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu, příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o matrikách).  

2) Zda se v této „německé“ matrice také evidovalo „vyznání dítěte, tedy náboženství“, 

např. katolické atd., dále, zda se v této matrice zapisovala národnost dané osoby. Pokud 

se národnost v této matrice evidovala, žádám o obecnou informaci, zda na stránce č. 68 

nebo i jiných stránkách je u nějakého narozeného dítěte uvedená národnost „česká“. 

V knihách narození Německého stavovského úřadu u zapsaných dětí není uvedeno ani 

náboženské vyznání ani národnost. 

3) Sdělení (event. odkaz na tehdejší právní normu, předpis), který upravoval, které osoby 

(myšleno narozené děti) bylo možné zapsat do této matriky Německého stavovského 

úřadu, zejména informace, zda do této matriky mohly být zapsány např. děti rodičů – 

Židů či děti českých rodičů, pokud ano, za jakých podmínek.    

Matriční knihy Německého stavovského úřadu (tzv. „Standesamt“) se vedly v období druhé 

světové války, matriční zápisy byly prováděny tzv. německým stavovským úředníkem. Nejednalo 

se o církevní matriky, ale o „úřední zápisy“ (tzv. Stavovské matriky“). Matriky byly vedené 

německými civilními úřady pro všechny osoby německé příslušnosti ze spravovaného území bez 

ohledu na jejich vyznání. 

Žadatel podal odvolání, které bylo dle § 16 odst. 2 InfZ postoupeno nadřízenému orgánu – MHMP.  

 

(žádost byla podána dne 15.06.2020 a vyřízena dne 29.06.2020, odvolání dne 09.07.2020, 

postoupení MHMP dne 14.07.2020  – řešil Odbor matrik ÚMČ Praha 1)  

 

161. Žádost o poskytnutí informace – absolvování zkoušek ZOZ všech osob, kterých se týká 

námitka podjatosti 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

 – zaslání těch částí spisového materiálu, které mi zatím nebyly poskytnuty, 

Povinný subjekt vydal dle ust. § 2 odst. 3 InfZ rozhodnutí, kterým byla informace odmítnuta.  

Žadatel požaduje kopii spisového materiálu konkrétního správního řízení, v tomto rozsahu je dána 

komplexnost úpravy v ust. § 38 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, správního řízení a v tomto rozsahu 

je vyloučena aplikace InfZ. 

- absolvování zkoušek ZOZ všech osob, kterých se týká námitka podjatosti. 

PhDr. A.J. – vykonal zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve 

věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a 

správních řízení souvisejících. 
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Bc. M.P. – v současné době zařazen do přípravy na vykonání zkoušek k ověření zvláštní odborné 

způsobilosti při přestupkovém  řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících. 

 

(žádost byla podána dne  15.06.2020 a vyřízena dne 29.06.2020 – řešil Odbor dopravně správních 

agend a Oddělení personální ÚMČ Praha 1)  

 

162. Žádost o poskytnutí informace - kopie podané žádosti k 6. zasedání Komise obecního 

majetku KOMA, jež proběhne dne 24.6.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie podané žádosti k 6. zasedání Komise obecního majetku 

KOMA, jež proběhne dne 24.6.2020, projednané pod bodem č. 11: „Rozšíření nájemního vztahu“ 

Široká 20/118. 

V současné době jsou připravovány podkladové materiály pro jednání kompetentních orgánů MČ 

Praha 1, věc není vyřízena a požadované dokumenty není možné poskytnout. InfZ neslouží k tomu, 

aby protistrany soudního sporu touto cestou získávaly důkazní materiál. 

 

(žádost byla podána dne 18.06.2020 a vyřízena dne 23.06.2020 – řešil Kancelář radního pro majetek 

ÚMČ Praha 1)  

 

163. Žádost o poskytnutí informace – zda má MČ Praha 1 informační střediska a kulturní 

centra  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Má MČ Praha 1 informační středisko a kulturní centrum?  

MČ Praha 1 má 1 informační středisko. 

2. Kolik má MČ Praha 1 takových informačních středisek a kulturních center?  

MČ Praha 1 má 1 informační středisko (Vodičkova 18), kulturní centrum nemá. 

3. Kolik má MČ Praha 1 kin Cinema City? 

MČ Praha 1 nemá žádné kino. 

4. Má MČ Praha 1 zpracovaný seznam názvů kin Cinema City? 

Viz bod 3. 

5. Kolik má MČ Praha 1 Welness plaveckých center? 

MČ Praha 1 žádné Wellness plavecké centrum neprovozuje. 

6. Má MČ Praha 1 zpracovaný seznam názvů Wellness plaveckých center? 

      Viz bod 5. 

 

(žádost byla podána dne 20.06.2020 a vyřízena dne 30.06.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

164. Žádost o poskytnutí informace – počet osob, užívající bytovou jednotku č. 7, Široká 20, 

která je ve správě MČ P1 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - počet osob, užívající bytovou jednotku č. 7, Široká 20, která je ve 

správě MČ P1, žádost o písemné zdůvodnění a doložení listin k jednotlivým jménům, na základě 

jakého právního titulu bytovou jednotku užívají Z., K., L., Š., K.,  oprávnění uvední sídla JK 

Advisory, JK Exlusive Real Estate Advisory.   

Povinný subjekt vydal dle ust. § 15 a § 8a InfZ a  čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
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zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, 

rozhodnutí, kterým byla informace odmítnuta. (Čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR). 

Na adrese povinný subjekt neeviduje sídla jmenovaných firem. Podnikatel nemusí dle zákona  

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, prokazovat právní důvod pro užívání prostor, má-li 

sídlo totožné se svým bydlištěm.  

 

(žádost byla podána dne 21.06.2020 a vyřízena dne 07.07.2020 – řešil Odbor technické a majetkové 

správy -  oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 

 

165. Žádost o poskytnutí informace – privatizace bytového fondu MČ Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

 

1. Probíhala u vás v minulém roce 2019 privatizace bytového fondu? 

2. Kolik bytových jednotek evidovala v majetku vaše MČ k 31.12.2018? 

3. Kolik bytových jednotek evidovala v majetku vaše MČ k 31.12.2019? 

4. Kolik vaše MČ v loňském roce zprivatizovala bytových jednotek? 

5. Kolik jste evidovali celkem movitého majetku podle typu objektu (budova, byt, nebytový 

prostor, parcela, sloup, stavba, věcné břemeno, právo stavby) k 31.12.2019? 

6. Kolik majetkových pohybů jste v loňském roce celkem zaevidovali podle typu objektů? 

7. Jaké nejčastější změny majetku jste zaevidovali (nabytí – smlouvou, svěřením, pozbytí- 

smlouvou, odsvěřením) – počty případů od 1.1.20198-31.12.2019? 

8. Využívá vaše MČ při privatizaci předkupního práva, pokud ano, na jakou dobu? 

9. Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřen zákaz 

zatížení jednotky? 

10. Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřena i jiná 

věcná práva než předkupní právo a zákaz zatížení jednotky? 

11. Odstoupila vaše MČ někdy v minulosti od prodeje BJ, pokud ano, z jakého důvodu? 

12. Pořídila vaše MČ v loňském roce nemovitý majetek pro HMP? Pokud ano, o jaký 

majetek se jednalo? 

ad 1) Privatizace bytových jednotek v souladu se Zásadami pro prodej bytů ve vlastnictví hl.  

         m. Prahy svěřených do správy MČ Praha 1v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o  

         vlastnictví bytů, v platném znění schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č.  

         U98_0383 dne 09.07.1998 byla realizována do přijetí usnesení Zastupitelstva MČ Praha  

         1 č. UZ19_0025 dne 29.01.2019, kterým byl přijat záměr ukončení platnosti zásad. 

ad 2)  Počet bytových jednotek, kolaudovaných pro účely bydlení vidovala MČ Praha 1 k datu   

           31.12.2018 celkem 641.  

ad 3)   Počet bytových jednotek, specifikovaných v odpovědi ad 2) činil k datu 31.12.2019  

           celkem 623. 

ad 4) V roce 2019 zprivatizovala MČ Praha 1celkem 24 bytových jednotek, vezme-li se v potaz,  

        že proces převodu vlastnického práva je dokončen vkladem vlastnického práva na  

         obyvatele do katastru nemovitostí. 

ad 5) K 31.12.2019 evidovala MČ Praha 1 v majetku objekty: 495 budov, 623 bytových  

          jednotek, 1170 nebytových jednotek, 925 pozemků, 237 staveb a 1 věcné břemeno na  

          cizím pozemku. 

ad 6)  V roce 2019 evidovala MČ Praha 1 dle kategorií uvedených ad 5) majetkové budovy:  

          29 budov, 36 bytových jednotek, 4 nebytové jednotky, 112 pozemků, 3 stavby a 1 věcné  

          břemeno na cizím pozemku. 

ad 7)  Od 1.1.2019-31.12.2019 bylo nejčastějším důvodem změny majetku jeho pozbytí na  

          základě kupní smlouvy, a to v 55 případech. 
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ad 8)  MČ Praha 1 si předkupní právo s nabyvateli ve smlouvách o převodu bytových jednotek  

          v rámci privatizace nesjednává. 

ad 9)  Ani institut zákazu zatížení jako věcného práva MČ Praha 1 ve smlouvách o převodu  

           bytových jednotek v rámci privatizace nevyužila. 

ad 10) Ano, v případě Zásad II. nabídek nebo Nových zásad využívá k zajištění ochrany svých  

           práv věcného práva zákazu zcizení po dobu 10 let od převodu vlastnického práva  

           v katastru nemovitostí. 

ad 11) Od uzavřené smlouvy o převodu bytové jednotky v rámci privatizace dle výše uvedených  

          zásad MČ Praha 1 po dobu jejich trvání odstoupila ve dvou případech, a to vždy na žádost  

          nabyvatele. 

ad 12) Nepořídila. 

 

(žádost byla podána dne 22.06.2020 a vyřízena dne 08.07.2020 – řešil Odbor technické a majetkové 

správy -  oddělení koordinace s SVJ ÚMČ Praha 1) 

 

166. Žádost o poskytnutí informace – počet voličů v domech č. p. 135, 136, 137, 141, 144 – 

ulice Pod Bruskou, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - počet voličů v domech č. p. 135, 136, 137, 141, 144 – ulice Pod 

Bruskou, Praha 1 k březnu 2020. 

Seznam voličů je průběžně aktualizován z registru obyvatel, uvedené údaje odpovídají současnému 

stavu k 30.06.2020. 

Pod Bruskou 135  -  0 voličů 

Pod Bruskou 136  -  1 volič 

Pod Bruskou 137  -  1 volič 

Pod Bruskou 141 -   0 voličů 

Pod Bruskou 144  -  0 voličů 

 

(žádost byla podána dne 25.06.2020 a vyřízena dne 30.06.2020 – řešil Odbor občansko správních 

agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1) 

 

167. Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí, kterým bylo povoleno zvláštní užívání 

komunikace v Praze 1 – umístění restaurační zahrádky na chodníku, Michalská 20/970 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1) Rozhodnutí, kterým bylo povoleno zvláštní užívání komunikace v Praze 1za účelem umístění 

restaurační zahrádky na chodníku, v lokalitě Michalská 20/970 v Praze 1, která byla v roce 

2019 povolena k užívání společnosti Čokoládová manufaktura s.r.o., v roce 2020. 

2) Žádost, na základě které bylo vydáno rozhodnutí ad ). 

3) Obsah spisu ad 1). 

 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 25.06.2020 a vyřízena dne 07.07.2020 – řešil Odbor péče o veřejný prostor 

– oddělení dopravy ÚMČ Praha 1) 

 

168. Žádost o poskytnutí informace – kolik osob bylo hlášeno k trvalému pobytu na území 

Městské části Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 
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kolik osob bylo hlášeno na území Městské části Praha 1k trvalému pobytu, a to: 

 

 k 31.3.2020  - 23 662 osob  

 k 30.4.2020 – 23 742 osob 

 k 31.5.2020 – 23 870 osob 

 k 30.6.2020 – 24 021 osob 

a dále, kolik fyzických osob bylo hlášeno k trvalému pobytu na Úřadu městské části Praha 

1, a to: 

 

 k 31.3.2020 – 1 268 osob 

 k 30.4.2020 – 1 269 osob 

 k 31.5.2020 – 1 270 osob 

 k 30.6.2020 – 1 277 osob 

 

(žádost byla podána dne 01.07.2020 a vyřízena dne 07.07.2020 – řešil Odbor občansko správních 

agend – oddělení osobních dokladů ÚMČ Praha 1) 

 

169. Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy vyřídila MČ Praha 1 příkaz nadřízeného 

orgánu – č. j. MHMP 838247/2020 ze dne 4.6.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak a kdy vyřídila MČ Praha 1 v návaznosti na oprávněnou stížnost 

příkaz nadřízeného orgánu – č. j. MHMP 838247/2020 ze dne 4.6.2020 

Povinný subjekt vydal rozhodnutí ze dne 7.7.2020 –S UMCP1/055904/2020/VÝS-M-3/136, č. j. 

297922/2020, které žadatel obdržel -  informace byla odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 07.07.2020 a vyřízena dne 22.07.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

170. Žádost o poskytnutí informace – jak a kdy vyřídila MČ Praha 1 příkaz nadřízeného 

orgánu – č. j. MHMP 838393/2020 ze dne 4.6.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jak a kdy vyřídila MČ Praha 1 v návaznosti na oprávněnou stížnost 

příkaz nadřízeného orgánu – č. j. MHMP 838393/2020 ze dne 4.6.2020 

Povinný subjekt vydal rozhodnutí ze dne 8.7.2020 –S UMCP1/109995/2020/VÝS-M-3/136, č. j 

298726/2020, které žadatel obdržel -  informace byla odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 07.07.2020 a vyřízena dne 22.07.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

171. Žádost o poskytnutí informace – partnerským městem Chaoyang (část Pekingu) 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

 

1. Odkdy je MČ Praha 1 partnerským městem Chaoyang (část Pekingu)? 

2. Je pro MČ Praha 1, které zastupujete, benefitní spolupráce s čínským městem 

Chaoyang? 

3. Jak toto partnerství vzniklo? Kdo a na základě čeho k němu dal podnět? 
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4.  Dokážete určit a fyzicky pojmenovat konkrétní projekty (plánované a zrealizované), 

podpory či hmatatelné obchodní výměny města Chaoyang v MČ Praha 1, popřípadě 

MČ Praha 1 v Chaoyangu? 

5. Jste tzv. „sesterským městem“ s asijskou zemí Čínou? Přemýšleli jste o tom, že byste 

byli sesterským městem i s jiným asijským městem – např. v Jižní Koreji, na Taiwanu, 

či v Japonsku? Pokud ano, s kterým? 

6. Jaká kritéria u sesterského města preferujete? 

7. Na jakém základě sesterská města vybíráte? 

Podle ustanovení § 14 odst. 3 a 4 InfZ – je-li žádost podána elektronicky, musí být zaslána 

prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu – posta@praha1.cz. 

Žadatel na výzvu nereagoval, a proto byla žádost v souladu s § 14 odst. 3 a 4 InfZ odložena.  

   

(žádost byla podána dne 09.07.2020 a odložena dne 09.08.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

172. Žádost o poskytnutí informace – kopie rozsudku Soudního dvora Evropské unie  

C-110/99 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-110/99, neboť na 

tento rozsudek se odvolává Stavební úřad P-1 a mně se nepodařilo rozsudek nikde dohledat. 

Požadovaný dokument je dostupný na internetové stránce (pouze v anglickém jazyce), kopie 

zaslána žadateli. 

Žadatel zaslal stížnost na postup při podání informace, uvádí, že žádost o podání informace nebyla 

podána v zákonné lhůtě.  

 

(žádost byla podána dne 13.07.2020 a vyřízena dne 22.07.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

173. Žádost o poskytnutí informace – odpověď na žádost I-77/15 – předložení důkazu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - odpověď na žádost I-77/15 – předložení důkazu – kontrolní 

prohlídka stavby za účasti dělníků, asistence Policie ČR, žadatel – spoluvlastník byl telefonicky 

obeznámen o povinnosti zpřístupnění stavby a vyrozuměn o provádění kontrolní prohlídky. 

Povinný subjekt informaci nemá a nedisponuje s ní, proto vydal rozhodnutí ze dne 22.7.2020 – dle 

ust. § 15 odst. 1 InfZ – žádost byla odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 13.07.2020 a vyřízena dne 22.07.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

174. Žádost o poskytnutí informace – zda došlo k výpovědi smlouvy X-98/009 uzavřené dne 

16.11.1998 mezi MČ Praha 1 a AGENTUROU PROVÁS s.r.o. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

 Zda a kdy došlo za posledních 12 měsíců ke změnám či výpovědi smlouvy X-98/009 

uzavřené dne 16.11.1998 mezi Městskou částí Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 

a AGENTUROU PROVÁS s.r.o., Rybná 21/695, 110 00 Praha 1, IČ: 25057944. O jaké 

změny se případně jednalo? 

Ke změnám ani výpovědi nedošlo. 

 Zda zmíněná smlouva je stále platná? 

      Ke dni zpracování odpovědi smlouva je platná. 

mailto:posta@praha1.cz
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(žádost byla podána dne 14.07.2020 a vyřízena dne 27.07.2020  – řešil Odbor technické a  

majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)  

 

175. Žádost o poskytnutí informace – seznam volných prostor ve správě MČ Praha 1 – 

protiletecké a protiatomové kryty 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - seznam volných (tj. nepronajatých prostor určených k pronájmu) 

i pronajatých prostor ve správě MČ Praha 1, které jsou nebo byly určeny k užívání jako  

protiletecké či protiatomové kryty. 

MČ Praha 1 má ve správě 2 kryty: 

1) Masná ul., 1. podzemní podlaží (pod dětským hřištěm), vstup z ulice, rozloha – zastavěná 

plocha 599,8 m2, pronajato.  

2) V Jámě 639/12, 1. podzemní podlaží v administrativní budově, vstup z budovy, rozloha – 

zastavěná plocha 275 m2, volný, není určen k pronájmu. 

 

(žádost byla podána dne 20.07.2020 a vyřízena dne 27.07.2020  – řešil  Pracoviště bezpečnostní 

ředitel ÚMČ Praha 1)  

 

176. Žádost o poskytnutí informace – rozšíření počtu evidovaných osob v bytové jednotce  

č. 7, Široká 118/20, Praha 1 ve správě MČ Praha 1 (dále „Jednotka) 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1) Rozšíření počtu evidovaných osob v bytové jednotce č. 7, Široká 118/20, Praha 1. 

a) na základě jaké skutečnosti (žádosti) byl rozšířen na současný počet 4 osob 

Pronajímatel zaevidoval rozšíření počtu osob na 4 osoby na základě oznámení zmocněnce nájemce. 

b) sdělení data, kdy byla žádost uvedená v bodě a) podána na Úřad MČ Praha 1 

25.06.2020. 

c) kopie uvedené žádosti 

Příloha č. 1. 

d) jméno osoby, případně osob, které na MČ Praha 1 schválily předmětnou žádost uvedenou 

v bodě a) včetně odůvodnění, proč tak učinily. 

V případě rozšíření počtu osob v domácnosti je povinnost nájemce oznámit pouze navýšení počtu  

osob v domácnosti s ohledem na rozúčtování nákladů na služby a stanovení výše záloh. 

Pronajímatel rozšíření počtu osob v bytě neschvaluje v souladu s § 2272/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění.   

 

2) Žádost o rozšíření nájemního vztahu k Jednotce, která byla projednána na 4. jednání KOMA 

dne 3.6.2020 (bod 9). 

a) kopie žádosti 

Viz příloha č. 1. 

b) kopie všech dokumentů souvisejících s touto projednanou žádostí 

Dokumenty budou součástí materiálu Radě MČ Praha 1. V souladu s ust. § 11 odt. 2 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jde o informaci, která vznikla při přípravě 

rozhodnutí povinného subjektu. Omezení poskytnutí informace platí do doby rozhodnutí 

 

3) Žádost o rozšíření nájemního vztahu k Jednotce, která byla projednána na 6. jednání KOMA 

dne 24.6.2020 (bod 11) 

a) kopie žádosti 

Viz příloha č. 1. 
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b) kopie všech dokumentů souvisejících s touto projednanou žádostí 

Viz bod 2 písm. b). 

 

4) Zápis z 6. jednání KOMA dne 24.6.2020.  

a) sdělení, kteří dva členové Komise obecního majetku na tomto jednání v záležitosti týkající se 

bodu 11 hlasovali proti přijetí Usnesení KOMA č. 11/6/2020 

Z jednacího řádu vyplývá, že předmětem zápisu jednání komise je pouze výsledek hlasování. 

b) odůvodnění, proč tak tito dva členové hlasovali 

Viz předchozí bod. 

c) sdělení, zda existuje podrobnější (úplný) zápis z předmětného zasedání dne 24.6.2020, než jaký 

je dostupný na webových stránkách MČ Praha 1 

Vyhotovuje se pouze jeden zápis, na webových stránkách je uveřejněn v anonymizované podobě. 

d) pokud existuje úplný zápis, žádám kopii či nahrávku, neexistuje-li v textové podobě) tohoto 

zápisu. 

Viz předchozí bod. 

 

(žádost byla podána dne 21.07.2020 a vyřízena dne 05.08.2020  – řešil Odbor technické a 

majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor a oddělení volených orgánů ÚMČ  

Praha 1) 

 

177. Žádost o poskytnutí informace – kandidátní listiny do zastupitelstva obce (volby 2018) – 

informace dle zák. č. 491/2001 Sb., zákon o volbách 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kandidátní listiny do zastupitelstva obce (volby 2018) – informace 

dle zák. č. 491/2001 Sb., zákon o volbách, kandidátní listina politické strany ODS a jejích kandidátů 

po vydání rozhodnutí o registraci kandidátní listiny: 

1. Kopii kandidátní listiny ODS do Zastupitelstva Městské části Praha 1 

2. Kopii kandidátní listiny ODS do Zastupitelstva hlavního města Prahy 

Registr kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí, který po registraci kandidátních listin zveřejňuje 

na svých internetových stránkách, zakládá Český statistický úřad. 

 

Zastupitelstvo Městské části Praha 1: 

https://volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZαxid=1αxv=12αxdz=5αxnumnuts=1100αxobec=

500054αxstrana=53. 

 

Zastupitelstva hlavního města Prahy: 

https://volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZαxid=1αxv=12αxdz=4αxnumnuts=1100αxobec=

554782αxstrana=53. 

Registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy je Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské 

náměstí 2, 110 00 Praha 1. 

 

(žádost byla podána dne 24.07.2020 a vyřízena dne 30.07.2020 – řešil Odbor občansko správních 

agend – oddělení správního řízení  ÚMČ Praha 1)  

 

178. Žádost o poskytnutí informace – kompletní seznam bytů v MČ Praha 1, které budou 

předmětem privatizace pro futuro do roku 2024 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1) Kompletní seznam bytů v MČ Praha 1, které budou předmětem privatizace, pakliže 

k privatizačnímu procesu dojde, i 
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2) Způsob stanovení kupní ceny pro dlouhodobé nájemce. 

Povinný subjekt žádosti nevyhovuje  - § 15, § 2 odst. 4  a  § 3 odst.3 InfZ – informací nedisponuje, 

musela by být nově vytvořena, informace byla odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 27.07.2020 a vyřízena dne 10.08.2020 – řešil Odbor technické a  

majetkové správy  - oddělení koordinace s SVJ ÚMČ Praha 1)  

 

179. Žádost o poskytnutí informace – koncepce řízení lidských zdrojů – benefity zájemcům o 

zaměstnání 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Má vaše MČ formalizovanou koncepci (formalizované základní principy) řízení (příp. náboru) 

lidských zdrojů založenou i na poskytování benefitů zaměstnancům (zájemcům o zaměstnání) 

vaší MČ? 

Nemá. 

2. Jaké všechny benefity vaše MČ nabízí v roce 2020 zaměstnancům v pracovním poměru na dobu 

neurčitou? Finanční plnění – uvedení rozsahu částky daného benefitu, u benefitů, které 

podléhají schválení (nájem v zaměstnaneckém bytě), informaci, že takový benefit nelze 

nárokovat. 

 

 MČ Praha 1 v roce 2020 nabízí tyto benefity: příspěvek na stravování fe formě stravenek ve výši 

90,- Kč, 5 dní zdravotního (indispozičního) volna/rok, odměna při životním výročí (50 let max. 

7.000,- Kč, 60 let max. 10.000,- Kč). 

3. Jaké všechny benefity vaše MČ nabízela v roce 2019 zaměstnancům v pracovním poměru na 

dobu neurčitou, a to v případě, že se odpověď liší, byť jen zčásti, od odpovědi č. 1?  Finanční 

plnění – uvedení rozsahu částky daného benefitu, u benefitů, které podléhají schválení (nájem 

v zaměstnaneckém bytě), informaci, že takový benefit nelze nárokovat. 

 MČ Praha 1 v roce 2019 nabízela tyto benefity: příspěvek na stravování ve formě stravenek ve 

výši 90,- Kč, 5 dní zdravotního (indispozičního) volna/rok, odměna při životním výročí (50 let max. 

7.000,- Kč, 60 let max. 10.000,- Kč). 

4. Jaké všechny benefity vaše MČ nabízela v roce 2019 zaměstnancům v pracovním poměru na 

dobu neurčitou, a to v případě, že se odpověď liší, byť jen zčásti, od odpovědi č. 2?  Finanční 

plnění – uvedení rozsahu částky daného benefitu, u benefitů, které podléhají schválení 

(příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření), informaci, že takový benefit nelze 

nárokovat. 

MČ Praha 1 v roce 2018 nabízela tyto benefity: příspěvek na stravování ve formě stravenek ve výši 

80,- Kč, 5 dní zdravotního (indispozičního) volna/rok, odměna při životním výročí (50 let max. 

7.000,- Kč, 60 let max. 10.000,- Kč). 

5. Poskytla vaše MČ v roce 2020 svým zaměstnancům v souvislosti s pandemií Covid -19 možnost 

práce z domova (tzv. home office)? Pokud ano, týkalo se poskytnutí. home office všech 

zaměstnanců nebo jen části zaměstnanců, u které bylo vyhodnoceno, ž je home office možný či 

vhodný? Pokud se home offce   týkala jen části zaměstnanců, představovala tato část více jak 

polovinu všech zaměstnanců?   

MČ Praha 1 umožnila po dobu nouzového stavu v době pandemie Covid – 19 části zaměstnanců, 

u kterých bylo vyhodnoceno, že je home office možný, práci z domova. Tato část zaměstnanců 

nepředstavovala více jak polovinu všech zaměstnanců.    

 

(žádost byla podána dne 27.07.2020 a  vyřízena dne 09.08.2020 – řešilo Oddělení personální ÚMČ 

Praha 1)  
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180. Žádost o poskytnutí informace – nájemní smlouva + dodatky k objektu v ul. Masná,  

1. podzemní podlaží, pronajatý kryt civilní obrany 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - nájemní smlouva + dodatky k objektu v ul. Masná, 1. podzemní 

podlaží (pod dětským hřištěm), vstup z ulice, rozloha – zastavěná plocha 599,8m2  ( pronajatý kryt 

civilní obrany). 

Požadovaná informace byla poskytnuta. 

 

(žádost byla podána dne 29.07.2020 a vyřízena dne 13.08.2020 – řešil Odbor technické a majetkové 

správy - oddělení správy nemovitostí a privatizace ÚMČ Praha 1)  

 

181. Žádost o poskytnutí informace – nájem nebytové jednotky č. 910/101, dům č. p. 910, 

parc. č. 804, k. ú. Staré Město, Praha (usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0849 ze dne 

21.7.2020) 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - nájem nebytové jednotky č. 910/101, dům č. p. 910, parc. č. 804, 

k. ú. Staré Město, Praha - (usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0849 ze dne 21.7.2020: 

- stanoviska AK HavelαPartners ze dne 9.7.2020, ktrým měl být potvrzen postup MČ Praha 1při 

hodnocení opčního práva klienta, 

- jakož i případná další stanoviska k této problematice nájmu klienta, kterými MČ Praha 1 

disponuje, 

- celý podkladový materiál (tisk) včetně přílohy k projednání Usnesení. 

Povinný subjekt vydal rozhodnutí - § 15 a § 11 odst. 2 písm. c) InfZ, kterým byla žádost v bodě  

č. 1 a 2 odmítnuta.  

Podkladový materiál byl žadateli poskytnut. 

Žadatel podal odvolání proti rozhodnutí, které bylo dle § 16 odst. 2 InfZ postoupeno nadřízenému 

orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne 28.07.2020, vyřízena dne 17.08.2020, odvolání dne 20.08.2020, 

postoupeno MHMP dne 02.09.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

182. Žádost o poskytnutí informace –  skutečný provozovatel serveru bezrealitky.cz 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Kdo je skutečným provozovatelem serveru bezrealitky.cz? 

2. Má tento provozovatel řádné oprávnění k výkonu realitní činnosti v souladu se zákonem  

č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, v návaznosti na platný živnostenský zákon? 

3. V případě, že v bodě 2 odpovíte kladně, splnila daná společnost podmínku povinného pojištění 

dle § 7 odst. 1 uvedeného zákona. 

Žadatel byl vyrozuměn, že informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, ale 

Magistrátu hl. m. Prahy, proto byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena. 

 

(žádost byla podána dne 31.07.2020 a vyřízena dne 07.08.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

183. Žádost o poskytnutí informace –  kopie potvrzení o absolvování ZOZ zaměstnanců 

ODSA Úřadu MČ Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Kopie potvrzení o absolvování ZOZ zaměstnanců ODSA Úřadu MČ Praha 1. 
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Požadované kopie byly poskytnuty (anonymizované). 

2. Kopie potvrzení o funkčnosti fotícího zařízení. 

Povinný subjekt fotící zařízení nevlastní, nemá v užívání ani ve správě. Žádost byla v 2. bodě podle 

§ 15 odmítnuta.  

 

(žádost byla podána dne 11.08.2020 a vyřízena dne 24.08.2020 – řešilo Oddělení personální  

a Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

184. Žádost o poskytnutí informace –  jakou podporu poskytla Městská část Praha 1 

živnostníkům postižených pandemií Covid - 19  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

jakou podporu poskytla Městská část Praha 1 živnostníkům provozujícím svou činnost na  

území městské části, byli-li postiženi pandemií Covid -19 a museli svůj provoz na základě vládního 

opatření zavřít. 

Žadateli byla informace poskytnuta - usnesení Rady MČ Praha 1: UR20_0337, UR20_0389 a 

UR20_0726. 

 

(žádost byla podána dne 15.08.2020 a vyřízena dne 27.08.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

185. Žádost o poskytnutí informace – v návaznosti na S UMCP1/047471/2020/VÝS-M-3/136 

– kopie rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-110/99 v českém jazyce 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - v návaznosti na S UMCP1/047471/2020/VÝS-M-3/136 – kopie 

rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-110/99 v českém jazyce. 

Žádost nebyla vyřízena, žadatel zaslal stížnost. 

 

(žádost byla podána dne 17.08.2020, stížnost dne 07.09.2020 – řeší stavební úřad  ÚMČ Praha 1)  

 

186. Žádost o poskytnutí informace – poskytnutí spisového přehledu, oznámení o přestupku 

a anonymizovaného protokolu ze dne 19.8.2020  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - poskytnutí spisového přehledu, oznámení o přestupku  

a anonymizovaného protokolu ze dne 19.8.2020 ve věci vedené povinným subjektem pod spisovou 

značkou S UMCP1 223562/2020, R 2113/2020. 

Informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 19.08.2020 a vyřízena dne 02.09.2020 – řešil Odbor  

Občansko správních agend -  oddělení správního řízerní ÚMČ Praha 1)  

 

187. Žádost o poskytnutí informace – zápis jednání z 26. schůze Rady městské části Praha 1 

ze dne 21.7.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - zápis jednání z 26. schůze Rady městské části Praha 1, která 

proběhla dne 21.7.2020, a to v rozsahu, v jakém se týká usnesení č. UR20_0786 o připomínkách 

k návrhu novely nařízení hl. m Prahy, kterým se vydává tržní řád – 2020, včetně podkladů a příloh 

usnesení č. UR20_0786, zejména schváleného stanoviska.  

Požadované informace byly poskytnuty. 
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(žádost byla podána dne 25.08.2020 a  vyřízena dne 07.09.2020 – řešilo Oddělení volených orgánů 

ÚMČ Praha 1)  

 

188. Žádost o poskytnutí informace – platy a odměny a případně jiné výhody, v jaké výši 

(hodnotě) byly poskytnuty v roce 2020 členům rady vašeho města 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jaký plat a odměny a případně jiné výhody a v jaké výši (hodnotě) 

byly poskytnuty v roce 2020 členům rady vašeho města, dosažené středoškolské či vysokoškolské 

vzdělání těchto osob, zda byly členy KSČ a zda byly v minulosti trestně stíhány a s jakým výsledkem 

a pro jaký trestný čin. 

Členům Rady městské části Praha 1 jsou v roce 2020 vypláceny pouze měsíční odměny dle  

NV č. 338/2019 Sb., v 8. velikosti kategorie územního samosprávního celku.  

 

(žádost byla podána dne 26.08.2020 a vyřízena dne 21.09.2020 – řešilo Oddělení personální ÚMČ 

Praha 1)  

 

189. Žádost o poskytnutí informace – materiály a podklady žádost o sloučení rozděleného 

bytu, projednávaného Komisí obecního majetku dne 17.6.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

a) materiály a podklady, včetně hlasování, k bodu č. 6) Pařížská 28/131 – žádost o sloučení 

rozděleného bytu, projednávaného Komisí obecního majetku dne 17.6.2020; 

b) materiály a podklady, včetně hlasování k usnesení rady UR20_0813. 

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 26.08.2020 a vyřízena dne 08.09.2020 – řešilo Oddělení volených 

orgánů, KOMA ÚMČ Praha 1) 

 

190. Žádost o poskytnutí informace –  usnesení Rady městské části Praha 1číslo UR20_0872 

ze dne 11.08.2020 – žádost o rozšíření nájemního práva k bytu v domě č. p. 118, k. ú. Staré 

Město, Široká 20 – společný nájem: 

      Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - usnesení Rady městské části Praha 1číslo UR20_0872 ze dne 

11.08.2020 – žádost o rozšíření nájemního práva k bytu v domě č. p. 118, k. ú. Staré Město, Široká 

20 – společný nájem: 

 

a) poskytnutí kopie žádosti, na jejímž základě došlo k rozšíření nájemního práva, včetně 

veškerých spolu s ní předložených a/nebo souvisejících příloh a dokladů, 

b) sdělení informace o tom kdo byl předkladatelem této žádosti, 

c) poskytnutí protokolu z projednávání tohoto bodu jednaní radou a případných zápisů 

z rozprav souvisejících s hlasováním o této žádosti, 

d) detailní výsledky hlasování o této žádosti obsahující konkrétní informaci o tom, kdo 

hlasoval pro, proti a kdo se zdržel hlasování.   

 

(žádost byla podána dne 27.08.2020 a vyřízena dne 10.09.2020 – řešilo Oddělení volených orgánů 

ÚMČ Praha 1)  

 

191. Žádost o poskytnutí informace –  výběrové řízení – závěry komise - zajištění organizátora 

prodeje a udržování pořádku na Farmářském trhu – náměstí Republiky, před Celnicí, parc. 

č. 484/3, k. ú. Nové Město 
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Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - výběrové řízení – závěry komise, která posuzovala nabídky 

zájemců, jakož i písemné podklady a informace, na základě kterých došlo k rozhodnutí 

v předmětném  výběrovém řízení - zajištění organizátora prodeje a udržování pořádku na 

Farmářském trhu – náměstí Republiky, před Celnicí, parc. č. 484/3, k. ú. Nové Město 

Požadované dokumenty byly poskytnuty.  

 

(žádost byla podána dne 02.09.2020 a vyřízena dne 17.09.2020 – řešilo Oddělení  

volených orgánů ÚMČ Praha 1)  

 

192. Žádost o poskytnutí informace –  kopie žádosti o rozšíření práva k bytu v domě č. p. 118, 

k. ú. Staré Město – Široká 20, podanou na 28. jednání rady konaném dne 11.8.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1) Kopie žádosti o rozšíření práva k bytu v domě č. p. 118, k. ú. Staré Město – Široká 20, 

podanou na 28. jednání rady konaném dne 11.8.2020. 

2) Veškeré přílohy a doklady podané společně či související s touto žádostí. 

3) Kdo byl předkladatelem této žádosti? 

4) Stejnozápis projednávání tohoto bodu jednání, či zápis rozpravy související 

s hlasováním o této žádosti. 

5) Výsledky hlasování o této žádosti, kdy usnesení rady je vedeno pod číslem UR20_0872 

- UR20_0872: Žádost o rozšíření nájemního práva k bytu v domě č. p. 118, k. ú. Staré 

Město, Široká 20 – společný nájem. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty.  

 

(žádost byla podána dne 02.09.2020 a vyřízena dne 11.09.2020 – řešilo Oddělení  volených 

orgánů ÚMČ Praha 1) 

 

193. Žádost o poskytnutí informace – testování a provozování automatizovaných 

(samořiditelných) robotů převážejících zboží bez řidiče  

      Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – testování a provozování automatizovaných (samořiditelných) 

robotů převážejících zboží bez řidiče a jiných obdobných zařízení pohybujících se po chodnících, 

pozemních komunikací či ulicích. 

 

Požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu městské části Praha 1, a proto byla žádost 

dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena. 

 

(žádost byla podána dne 07.09.2020 a vyřízena dne 08.09.2020 – řešilo Oddělení  právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

194. Žádost o poskytnutí informace – počet příkazů nadřízeného správního orgánu MHMP 

Stavebnímu úřadu Prahy 1  

      Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kolik vydal nadřízený správní orgán MHMP Stavebnímu 

úřadu Prahy 1: 

- příkazů vyřídit žádost stěžovatele 

- příkazů – opatření proti nečinnosti 

- rozhodnutí – příkazů vyřídit žádost o poskytnutí informace do 15 dnů 
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- kolik podaných stížností bylo vyhodnoceno MHMP jako oprávněných, 

a to za období 2016 až 2019, přičemž se jedná o podání, které jsem učinila já nebo můj 

manžel, a dále kolik těchto příkazů a rozhodnutí není k dnešnímu dni doposud vyřízeno.   

Žadatelka podala stížnost na nepodání informace, písemně sdělila, že stížnost bere zpět, neboť 

informaci obdržela dne 30.09.2020. 

Žádost byla vyřízena a odpověď doručena manželovi žadatelky v dubnu tohoto roku a pravomocně 

potvrzena nadřízeným orgánem, dále sdělení ze dne 4.5.2020 sp. zn.  SUMCP1/080658/VÝS-M-

vseo, č.j. UMCP1 170659/2020.  

  

(žádost byla podána dne 07.09.2020, stížnost dne 29.09.2020, zpětvzetí stížnosti dne 16.10.2020 

a vyřízena  dne 23.10.2020 – řešil stavební úřad  ÚMČ Praha 1)  

 

195. Žádost o poskytnutí informace – sdělení k podání I-123/19 - poskytnutí kopie  

průvodního dopisu, který byl zaslán advokátní kanceláři k posouzení a stanovisko advokátní 

kanceláře – kauza domu č.p. 136 v Praze 1   

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace k podání I-123/19 - sdělení ze dne 04.06.2018 – č.j. SUMCP1 

/119404/2018/VÝS-OD-3/136, kdy byla zaslána spisová dokumentace soudnímu znalci -  

poskytnutí kopie průvodního dopisu, který byl zaslán advokátní kanceláři k posouzení, a dále 

odpověď, či stanovisko, právní rozbor, vyhotovený advokátní kanceláří – kauza domu č.p. 136 

v Praze 1.   

Žadatel podal stížnost na nepodání informace.  

Žádost byla vyřízena a odpověď doručena manželovi žadatelky již v dubnu tohoto roku a 

pravomocně potvrzena nadřízeným orgánem, dále sdělení ze dne 04.05.2020 sp. zn.  

SUMCP1/080658/VÝS-M-vseo, č. j. UMCP1 170659/2020.  

 

(žádost byla podána dne 07.09.2020 a vyřízena dne 23.10.2020 – řešil stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

196. Žádost o poskytnutí informace – kdy a kým byla povolena reprodukce hlasité hudby 

v restauraci Art Mánes, Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kdy a kým byla povolena reprodukce hlasité hudby v restauraci 

Art Mánes, Masarykovo nábřeží 1, Praha 1. 

Stavební úřad vydal dva kolaudační souhlasy, ve kterých není hudební produkce povolena. 

V případě, že provozovatel chce užívat prostory nad rámec platného kolaudačního souhlasu, musí 

vlastník objektu požádat o změnu účelu stavby.  

 

(žádost byla podána dne 09.09.2020 a  vyřízena dne 15.10.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

197. Žádost o poskytnutí informace – zda lze za stavební či jiné práce, vyžadující vyjádření 

stavebního úřadu, považovat i volné umístění bankomatu v interiéru nemovitosti 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - zda lze za stavební či jiné práce, vyžadující vyjádření stavebního 

úřadu nebo ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu, považovat i pouze volné umístění bankomatu 

v interiéru nemovitosti, která není tímto umístěním nijak narušena s výjimkou vyříznutí menšího 

otvoru ve skle výlohy pro vsazení obslužného panelu bankomatu.  

Dle metodiky a výkladu nadřízeného orgánu v případě osazení bankomatu do interiéru, kdy přístup 

k němu je nově vytvořeným otvorem ve stávajícím výkladci lze posoudit záměr jako stavební 
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úpravu dle § 103 odst.1 písm. d) stavebního zákona. Bankomat není stavbou, ale zařízením, jehož 

instalace nepodléhá posouzení stavebním úřadem. V případě, že je místem k instalaci stavba, která 

je kulturní památkou, je třeba posoudit úpravy dle velikosti a typu stavby a vydat stavební povolení 

či souhlas s ohlášením. V případě, že úpravou mohou být dotčeny zájmy chráněné jinými zákony, 

je třeba projednat svůj záměr s dotčenými správními úřady. 

 

(žádost byla podána dne 14.09.2020 a vyřízena dne 09.10.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

198. Žádost o poskytnutí informace – zaslání kopie vyjádření PČR k žádosti o zvláštní užívání 

komunikace 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – v návaznosti na oznámení č.j. ÚMČ P 

230350/2020/OVPV/021/SD, zaslání kopie vyjádření PČR k žádosti o zvláštní užívání komunikace. 

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 14.09.2020 a vyřízena dne 21.09.2020 – řešil Odbor péče o veřejný prostor 

-  Oddělení dopravy ÚMČ Praha 1)  

 

199. Žádost o poskytnutí informace – 3.etapa - objekt Klementina, Mariánské nám. 5,  

Praha 1, Staré Město   

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  zda probíhá v objektu Klementina, Mariánské nám. 5, Praha 1, 

Staré Město, a  to, zda probíhá v rámci tzv. 3. etapy revitalizace budovy Klementina stavební či jiné 

řízení, včetně vyjádření, osvědčení, sdělení dle příslušných právních norem. 

V současné době není v objektu Klementina vedeno žádné řízení a ve věci nebyl vydán žádný 

správní akt. 

 

(žádost byla podána dne 15.09.2020 a vyřízena dne 30.09.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

200. Žádost o poskytnutí informace –  nájem nebytových jednotek č. 611/101, 611/102  

a 611/103 v přízemí domu Týnská ulička 611/11, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - nájem nebytových jednotek č. 611/101, 611/102 a 611/103 

v přízemí domu Týnská ulička 611/11, Praha 1 a odpovědi na dotazy: 

 

1. Zda v současné době MČ Praha 1 pronajímá výše uvedené nebytové prostory, 

v případě, že ano, kterému nájemci (jméno, příjmení, obch. firma, IČ, datum narození, 

sídla apod.). 

V jsou jednotky 101, 102, 103. 

2. V případě, že je uvedený prostor pronajat, na základě jaké smlouvy byl pronajat, za 

jakých podmínek (doba odkdy dokdy, výše nájemného apod.). 

Nebytový prostor č. 101 je volný. 

3. V případě, že je uvedený prostor pronajat, kterým usnesením Rada městské části 

rozhodla o pronájmu, zda byl záměr pronájmu této osobě včetně uvedení podmínek 

pronájmu zveřejněn v souladu s ust. § 36 odst. 1) zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, včetně uvedení doby zveřejnění a pořadového čísla zveřejněného záměru. 
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Nebytový prostor č. 102 byl pronajat na základě usnesení UR08_0896 ze dne 15.09.2008 – IČ 

40683125, sídlo Řipská 428, Praha 3, nájemní smlouva skončila dne 14.12.2019 (nyní užívá 

nájemce bez právního důvodu, řeší právní oddělení Úřadu městské části Praha 1).  

4. Kolik zájemců reagovalo na zveřejněný záměr pronájmu uvedených nebytových prostor, 

jaké podali nabídky a jakým způsobem byli vyrozuměni neúspěšní zájemci o pronájem 

nebytových prostor.  

Nebytový prostor č. 103 byl pronajat na základě usnesení UR15_0413 ze dne 31.03.2015 firmě 

Genero Group, IČ 27636119 jako sklad (49.000 Kč/ročně) na dobu neurčitou. Záměr prostory 

pronajmout byl zveřejněn na vývěsce od 10.02.2015-29.02.2015 formou výběrového řízení. 

Zájemce se přihlásil do výběrového řízení jako jediný.  

 

(žádost byla podána dne 21.09.2020 a vyřízena dne 06.10.2020 – řešil Odbor technické a majetkové 

správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)  

 

201. Žádost o poskytnutí informace – změna dopravního značení v ulici Samcova, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - změna dopravního značení v ulici Samcova. 

 

1) Sdělte nám laskavě, zda k provedené změně bylo vydáno rozhodnutí místně příslušného 

silničního správního úřadu, tedy odboru dopravy Prahy 1. 

Změna není dle zákona realizována rozhodnutím, ale nejprve veřejnou vyhláškou a následně 

opatřením obecné povahy. Postup byl realizován věcně a místně příslušným silničním správním 

úřadem, který je Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor péče o veřejný prostor, 

oddělení dopravy. 

2) Současně také žádáme o zaslání tohoto rozhodnutí, pokud bylo vydáno. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

3) Sdělte nám, kdy byl účastníkem tohoto řízení a kdo měl být dle platných právních řízení 

jeho účastníkem. 

 Pro tento postup není zákonem vymezen žádný okruh účastníků řízení. Do řízení může 

v zákonných termínech vstoupit kdokoliv. V pozici dotčeného orgánu státní správy je pouze Policie 

ČR. Termíny pro uplatnění připomínek jsou dány zákonem. Jejich dodržení vyplývá z termínů 

jednotlivých úkonů a z doby vyvěšení na úřední desce. Tento dokument byl poskytnut. 

Žádost nebyla podána v souladu s § 14 odst 3 a 4 InfZ – prostřednictvím elektronické podatelny 

subjektu, ale zaslána na e-mailovou adresu vedoucímu OPVP, a v souladu s § 14 odst. 2 InfZ – 

neuvedeno IČO, adresa sídla a adresa pro doručování. Žadateli bylo o této povinnosti zasláno 

sdělení -  žádost v souladu se InfZ byla podána. 

 

(žádost byla podána dne 29.09.2020, sdělení  dne 29.09.2020, nová žádost dne 30.09.2020  

a vyřízena dne 15.10.2020 – řešil Obor péče o veřejný prostor - oddělení dopravy ÚMČ Praha 1) 

 

202. Žádost o poskytnutí informace – odstranění reklamních zařízení s reklamou (ulice 

Radlická, Vídeňská, U Kunratického lesa, Kutnohorská) 
      Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – na základě jakého titulu byla odvezena reklamní zařízení, na 

nichž měla naše společnost reklamu – seznam 55 zařízení. Kopie seznamu odstraněných 

reklamních zařízení na území města Prahy. 

Žadatel byl písemně vyrozuměn, že požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu 

městské části Praha 1, a proto byla žádost dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena. 
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(žádost byla podána dne 06.10.2020 a vyřízena dne 12.10.2020 – řešilo Oddělení  právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

203. Žádost o poskytnutí informace – seznam správních řízení se spol. Thajský ráj s.r.o.,  

BOMBAYERE s.r.o., SVOBODNAREKLAMA s.r.o., ZIVESIMULATORY s.r.o. v letech 2015 až 

2020 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – seznam správních řízení vedených Úřadem městské části Praha 1 

v letech 2015 až 2020 ve věci přestupků a správních deliktů, jehož účastníky byly společnosti Thajský ráj 

s.r.o., BOMBAYERE s.r.o., SVOBODNAREKLAMA s.r.o., ZIVESIMULATORY s.r.o. 

1. Odbor občansko správních agend neeviduje žádné přestupkové řízení. 

2. Odbor živnostenský vedl 4 sankční řízení s právnickou osobou BOMBAYERE s.r.o.: 

- v roce 2017 spáchání přestupku (tehdy správní delikt) podle § 62 odst. 1 písm. e) bod 2 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů  

(živnostenský zákon), za který byla společnosti uložena pokuta příkazem na místě (v 

době spáchání přestupku blokovou pokutou). 

- v roce 2020 spáchání přestupku podle § 62 odst. 1 písm. e) bod 2 živnostenského 

zákona (2x), za který byla společnosti uložena pokuta příkazem na místě. Dále 

spáchání přestupku podle § 24 odst. 7 písm. f) zákona č. 634/1992 sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, za který byla společnosti uložena pokuta 

příkazem na místě.  

S ostatními společnostmi nebylo vedeno nikdy žádné správní řízení. 

 

(žádost byla podána dne 07.10.2020 a vyřízena dne 21.10.2020 – řešil Odbor občansko správních 

agend a Odbor živnostenský ÚMČ Praha 1)  

 

204. Žádost o poskytnutí informace – poskytnutí dotace, grantu, jakéhokoliv finančního příspěvku 

„Kulturnímu systému VIA Praga“ (IČO 45242313, Žatecká 98/1, Praha 1) 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – zda byla v roce 2020 poskytnuta dotace, grant, jakýkoliv finanční 

příspěvek „Kulturnímu systému VIA Praga“ (IČO 45242313, Žatecká 98/1, 110 00 Praha 1), a pokud ano, 

tak v jaké výši.   

Městská část Praha 1 neposkytla v roce 2020 v oblasti kultury žádnou formu finanční podpory (ani 

dotaci, ani spoluúčast, dříve spolupořadatelství). 

 

(žádost byla podána dne 09.10.2020 a vyřízena dne 13.10.2020 – řešilo Oddělení kultury ÚMČ 

Praha 1)  

 

205. Žádost o poskytnutí informace – kopie vyjádření Policie ČR k žádosti o zvláštní užívání 

komunikace 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kopie vyjádření Policie ČR či jiných orgánů, které byly MČ P1 

požádány o vyjádření k žádosti o zvláštní užívání komunikace- v návaznosti na oznámení č.j. ÚMČ 

P1 230350/2020/OPVP/021/SD. 

Žadatel zaslal sdělení, žádost bere zpět. 

 

(žádost byla podána dne 09.10.2020 a zpětvzetí dne 16.10.2020 – řešil Odbor péče o veřejný prostor 

- oddělení dopravy ÚMČ Praha 1)  

 

206. Žádost o poskytnutí informace – náklady od začátku realizace změn a „přestavby“ úseku 

Smetanova nábřeží na uzavřenou zónu se zahrádkami 
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Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Jaké náklady si od začátku realizace vyžádaly změny a „přestavba“ úseku Smetanova 

nábřeží na uzavřenou zónu se zahrádkami? 

2. Kolik kulturních/společenských akcí v místě proběhlo mezi 23. květnem a 23. zářím 

2020? 

Požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu městské části Praha 1, ale Magistrátu 

hl. m. Prahy, a proto byla žádost v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena.  

 

(žádost byla podána dne 02.10.2020 a vyřízena dne 13.10.2020 – řešilo Oddělení  právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

207. Žádost o poskytnutí informace – kopie vydaných rozhodnutí vydávaných vaším úřadem 

v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon)  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace –   
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

- územní rozhodnutí o změně využití území 

- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby 

na území 

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 

- územní souhlas, společný územní souhlas 

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 

- stavební povolení 

- stavební ohlášení 

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení 

vydaných vaším správním orgánem za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 týkající se pozemních 

staveb pro právnické osoby. 

Žádáme: 

- identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, IČO) 

- identifikaci stavby (druh a účel stavby, popis) 

- lokalizaci stavby (informaci o katastrálním území, parc. čís.) 

- druh rozhodnutí 

- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

Stavební úřad informacemi nedisponuje a ani nemá povinnost v takové podobě disponovat, 

nelze zjistit pouhým nahlédnutím do spisu nebo počítačového programu. Stavební úřad má 

povinnost v souladu se stavebním zákonem rozhodnutí a opatření evidovat, ale nbemá 

povinnost vést evidenci podle předmětu rozhodování a časového období. 

Na základě posouzení dle ust. § 15 a § 20 odst. 4 InfZ, ve spojení s ust. § 67 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád byla žádost odmítnuta. 

 

(žádost byla podána dne 13.10.2020 a vyřízena dne 16.10.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1) 

 

208. Žádost o poskytnutí informace – přestupek spočívající v neoprávněném zastavení nebo 

stání – správní řízení 

      Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  
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1.  V případě přestupku spočívajícím v neoprávněném zastavení nebo stání, kde řidič není 

ztotožněn na místě, by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli 

motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden ve velkém technickém 

průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je 

uveden v malém technickém průkazu a je odlišný než majitel? 

 

V případě neoprávněného parkování v zónách placeného stání (jiné přestupky neoprávněného 

zastavení nebo stání ÚMČ Praha 1 neprojednává), u kterého není zjištěna totožnost řidiče, 

správní orgán postupuje při projednávání přestupku v souladu s ust. § 125f zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, za využití ust. § 2 

odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a 

o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla) ve znění zákona č. 307/1999 Sb.  

 

2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce? Po provozovateli 

motorového vozidla, či po majiteli motorového vozidla? 

Trest pokuty je vymáhán po subjektu, jenž byl pravomocný rozhodnutím správního orgánu 

shledán vinným za spáchaný přestupek. 

 

1. Kolik bylo v roce 2019 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí 

ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký 

byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí? 

Za rok 2019 bylo zdejším správním orgánem vydáno celkem 972 pravomocných rozhodnutí, u 

kterých byl shledán vinným provozovatel vozidla. Příjem obce vyl celkem cca 1 581 400,-, 

z čehož plyne, že průměrná sankce byla ve výši cca 1600,- Kč. 

Žádost nebyla podána v souladu s § 14 odst. 2 InfZ – datum narození, žadateli byla zaslána výzva  

k doplnění, doplněno. 

 

(žádost byla podána dne 22.10.2020, výzva a doplnění dne 23.10.2020 a vyřízena dne 23.10.2020 

– řešil Odbor dopravně správních agend  ÚMČ Praha 1)  

 

209. Žádost o poskytnutí informace – kopie nájemních smluv k užívání nebytových prostor 

v domě Na Poříčí 1933/36 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

- kopie nájemních smluv či jiných smluv, na jejichž základě jsou dané prostory 

přenechány do užívání jinému (ať již krátkodobému nebo dlouhodobému, 

úplatnému nebo bezúplatnému, celkově nebo jen v části), a to ke všem v současné 

době třetím osobám pronajatým či k užívání jinak přenechaným bytovým a 

nebytovým prostorům v domě Na Poříčí 1933/36, 

- kopie souhlasů udělených ze strany Městské části Praha 1 k pronájmu či 

k přenechání jinému do užívání (ať již krátkodobému nebo dlouhodobému, 

úplatnému nebo bezúplatnému, celkově nebo jen v části), u všech v současné době 

třetím osobám pronajatým či k užívání jinak přenechaným bytovým a nebytovým 

prostorům v domě Na Poříčí 1933/36. 
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Žadateli bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty - ust. § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. Na základě 

požadavku žadatele mu bylo sděleno e-mailem, že si požadované dokumenty může osobně 

vyzvednout po předchozí dohodě v budově úřadu.  

 

(žádost byla podána dne 23.10.2020, oznámení dne 02.11.2020  a vyřízena – oznámení o 

vyzvednutí dne 11.11.2020 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení správy 

nemovitostí ÚMČ Praha 1)  

 

210. Žádost o poskytnutí informace – postavení dotčených orgánů při vydávání kolaudačního 

souhlasu (§ 122 odst. 1, věta druhá StavZ) 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

- jaké je postavení dotčených orgánů při vydávání kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 

1, věta druhá StavZ), uvedení příkladu jejich „nejčastější ingerence (pouze ve 

smyslu kolaudace, nikoli rekolaudace) 

- jaké jsou hlavní rozdíly mezi kolaudací podle stavebního zákona z r. 1976 se 

současnou úpravou vyřizování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (a to 

zejména též ve vztahu k závadám zjištěným při kolaudaci)  

- jaký je právní význam popisu „bagatelních“ závad zjištěných při závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby (122 odst. 2 věta poslední StavZ) 

- prosím o vysvětlení úlohy obecných a speciálních stavebních úřadů při umísťování, 

povolování a kolaudaci 

- je na vydání povolení k předčasnému užívání stavby (§ 123 StavZ) právní nárok?  

Jedná se o informace, kterými povinný subjekt nedisponuje a nemá povinnost jimi v takové 

podobě disponovat, proto byl poskytnutí informace odmítnuto. 

 

(žádost byla podána dne 29.10.2020 a vyřízena dne 09.11.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

211. Žádost o poskytnutí informace – počet soudních sporů v období ode dne 1.1.2020 dosud 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

- kolik soudních sporů v období ode dne 1.1.2020 do data doručení této žádosti bylo 

zahájeno s vaší městskou částí, jež se takovém sporu nacházela v postavení žalovaného 

účastníka řízení, a to ve věci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení 

užíváním pozemků ležících v katastrálních územích, které spadají pod nadepsanou 

městskou část, a tyto pozemky byl či jsou ze strany Vaší městské části užívány (resp. 

vymezeny) jakožto veřejná zeleň (ZMK – zeleň městská a krajinná) bez uzavřené 

smlouvy (dále jen „Soudní spor“), 

- v kolika procentech případů byla nadepsaná městská část v uvedených Soudních 

sporech úspěšná, 

- v kolika procentech případů byla nadepsaná městská část v Soudních sporech 

zastoupena advokátem, 

- v kolika procentech případů podala nadepsaná městská část v takovém Soudním sporu 

odvolání k soudu druhého stupně, 

- v kolika procentech případů podala nadepsaná městská část v takovém Soudním sporu 

dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, 

- jaká byla průměrná délka takového řízení (Soudního sporu) od zahájení řízení, tj. ode 

dne podání žaloby, do data nabytí právní moci. 
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Povinný subjekt nebyl od 1.1.2010 do data doručení této žádosti účastníkem uváděných soudních 

sporů. 

 

(žádost byla podána dne 31.10.2020 a vyřízena dne 13.11.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

212. Žádost o poskytnutí informace – úlevy na nájemném, dotace ve prospěch spol. 

Morgenstern s.r.o., sídlo V Kolkovně 920/5, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

-  úlevy na nájemném, dotace, veřejná podpora ve prospěch spol. Morgenstern s.r.o., 

sídlo V Kolkovně 920/5, Praha 1, a to za období posledních 36 kalendářních měsíců 

- údaje o titulu poskytnutého plnění (postačí název příslušné smlouvy nebo program 

podpory) 

Společnosti Morgenstern s.r.o. nebyly ze strany ÚMČ Praha 1 poskytnuty jakékoli dotace, úlevy 

na nájemném, veřejná podpora nebo jiné obdobné plnění za období posledních 36 kalendářních 

měsíců. Smlouva o nájmu NP skončila ke dni 30.06.2019, od 01.07.2019 není již společnost 

Morgenstern s.r.o. nájemcem Městské části Praha 1. 

 

(žádost byla podána dne 30.10.2020 a vyřízena dne 11.11.2020 – řešil Odbor technické a majetkové 

správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)  

 

213. Žádost o poskytnutí informace – Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1, ul. Na Florenci, 

Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:   
1. Nabylo již územní rozhodnutí na tuto stavbu (spis. zn. S UMCP1/021863/2020/VÝS-Hd-

2/p.č.2536) právní moci? Pokud ano, k jakému datu? 

2. Bylo požádáno o stavební povolení na tuto stavbu? Pokud ano, prosíme poskytnutí této žádosti. 

3. Poskytnutí závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení 

těchto orgánů: 

a) Institutu plánování a rozvoje 

b) Odboru památkové péče MHMP 

c) Odboru ochrany prostředí MHMP 

d) Odboru pozemních komunikací a drah MHMP 

e) Odboru dopravy ÚMČ P1 

f) Odboru životního prostředí ÚMČ P1 

g) Odboru životního prostředí ÚMČ P8 

h) Odboru dopravy ÚMČ P8 

i) Hygienické stanice hl. m. Prahy 

j) TSK 

Bylo zahájeno stavební řízení na tuto stavbu? Pokud ano, k jakému datu? 

Pokud již bylo vydáno stavební povolení na tuto stavbu, žádáme o jeho poskytnutí.  

Předmětné územní rozhodnutí je pravomocné dnem 07.05.2020. O stavební povolení nebylo k dnešnímu 

dni požádáno, tudíž ostatní dotazy jsou bezpředmětné. 

 

(žádost byla podána dne 02.11.2020 a vyřízena dne 06.11.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  
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214. Žádost o poskytnutí informace – seznam volných (tj. nepronajatých prostor určených 

k pronájmu) nebytových prostor ve správě Městské části Praha 1 (suterén, přízemí) 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:    

seznam volných (tj. nepronajatých prostor určených k pronájmu) nebytových prostor ve správě 

Městské části Praha 1, které se nacházejí v suterénu nebo ve sníženém přízemí a mají přímý 

přístup z ulice a jejichž rozloha přesahuje v součtu 50 m2 
: 

(i) adresa 

(ii) rozloha v metrech čtverečních 

(iii) půdorys příslušného nebytového prostoru 

Volné NP jsou postupně vyvěšovány na Úřední desce v nabídce volných NP v souladu s § 36 odst. 

(1) zák. č. 131/2000 Sb., nabídka je zveřejňována po dobu 30 dnů.  

Požadovaný seznam byl poskytnut.  

 

(žádost byla podána dne 31.10.2020 a vyřízena dne 12.11.2020 – řešil Odbor technické a majetkové 

správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 

 

215. Žádost o poskytnutí informace – pozemek p. č. 2267, zapsaný na listu vlastnictví č. 1284, 

katastrální území Nové Město, obec Praha 

      Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  
pozemek p. č. 2267, zapsaný na listu vlastnictví č. 1284, katastrální území Nové Město, obec 

Praha, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (dále jen jako „Pozemek“) a dále budovy č. 

p. 1633, objekt k bydlení, jenž je součástí Pozemku (dále jen jako „Budova“): 

 

1. Sdělení spisových značek žádostí o veřejnoprávní povolení týkající se Pozemku nebo 

Budovy, které byly iniciovány ze strany vlastníka Pozemku či Budovy či jiné osoby 

v procesním postavení stavebníka. 

2. Poskytnutí kopií všech veřejnoprávních povolení, které jsou v současné době v platnosti 

či účinnosti a týkají se Pozemku či Budovy.  

Povinný subjekt žadateli zaslal výzvu k doplnění některých požadavků k žádosti. Dosud nebylo 

doplněno. 

 

(žádost byla podána dne 04.11.2020, výzva k doplnění dne 13.11.2020  – řeší Stavební úřad 

 ÚMČ Praha 1)  

 

216. Žádost o poskytnutí informace – počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1 

v pracovní neschopnosti v souvislosti s COVIDEM-19: 
Otázky a odpovědi: 

     Žádost o poskytnutí informace:  

     počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1 v pracovní neschopnosti v souvislosti  

     s COVIDEM-19: 

a) Kolik zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1 a kolik uvolněných zastupitelů Městské 

části Praha 1 prodělalo v období 1.9.2020 až 6.11.2020 onemocnění COVID-19? 

b) Kolik zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1 bylo ke dni 6.11.2020 v pracovní 

neschopnosti? Kolik zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1 bylo ke každému 

z jednotlivých dnů v období od 1.9.2020 až do 6.11.2020 v pracovní neschopnosti? 

c) Kolik uvolněných zastupitelů Městské části Praha 1 se ocitlo v období 1.9.2020 až do 

6.11.2020 v pracovní neschopnosti? 



 75 

d) O kolika zaměstnancích Úřadu městské části Praha 1 je tomuto úřadu známo, že mají 

ke dni 6.11.2020 nařízenu (a to kýmkoli) karanténu (kolik z nich je současně v pracovní 

neschopnosti)? O kolika zaměstnancích Úřadu městské části Praha 1 je tomuto úřadu 

známo, že měli kdykoli v období od 12.3.2020 do 30.6.2020 nařízenu (a to kýmkoli) 

karanténu (kolik z nich je současně v pracovní neschopnosti)? A o kolika zaměstnancích 

Úřadu městské části Praha 1 je tomuto úřadu známo, že měli nařízenu karanténu , a to 

ke každému jednotlivému dni v období od 1.9.2020 až do 6.11.2020 (kolik z nich bylo 

současně v pracovní neschopnosti)? 

e) Kolika zaměstnancům Úřadu městské části Praha 1 byla v období 1.1.2020 do 

12.3.2020 zaměstnavatelem umožněna práce z domova (tzv. home office), a to jak 

v rozsahu celé pracovní doby, tak i v rozsahu nižším? 

 

Kolika zaměstnancům Úřadu městské části Praha 1 byla v období 12.3.2020 do 30.6.2020 

zaměstnavatelem umožněna práce z domova (tzv. home office), a to jak v rozsahu celé 

pracovní doby, tak i v rozsahu nižším? 

Kolika zaměstnancům Úřadu městské části Praha 1 byla v období 1.9.2020 do 6.11.2020 

zaměstnavatelem umožněna práce z domova (tzv. home office), a to jak v rozsahu celé 

pracovní doby, tak i v rozsahu nižším? 

f) Kolik zaměstnanců měl Úřad městské části Praha 1 v jednotlivých kalendářních 

měsících roku 2020, např. k prvnímu dni každého kalendářního měsíce? Kolik z těchto 

zaměstnanců bylo zaměstnáno na základě dohod o pracech konaných mimo pracovní 

poměr? 
g) Jaké částky byly za každý kalendářní měsíc (respektive za práci v tomto každém kalendářním 

měsíci odvedenou), tj. za měsíce leden 2020 až říjen 2020, vyplaceny Městskou částí Praha 1 

na platech či mzdách zaměstnancům? A jakou část z každé této měsíční částky dle předchozí 

věty tvořily náhrady platu /mzdy z důvodů překážek na straně zaměstnavatele a jakou část 

z každé z této měsíční částky dle předchozí věty tvořily mimořádné odměny zaměstnancům. 

Žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti - § 14 odst. 5 InfZ – bod b) a f), nebylo  

upřesněno, a oznámení o prodloužení lhůty - § 14 odst. 7 písm. c) InZ. 

Povinný subjekt vydal Rozhodnutí – částečné odmítnutí informace –  body a), c), d), e).  

Informace byla poskytnuta k bodu g) - 14 odst. 5 písm. d) InfZ. 

 
měsíc                     vyplacené prostředky                  z toho výše náhrady                    z toho výše vyplacených    

                              na platy zaměstnanců                  platu z důvodů překážek             mimořádných odměn 
                                                                                  na straně zaměstnavatele 

================================================================== 
leden 2020               12997242                                      101356                                              962250 

únor 2020                11802401                                       171580                                               68100 

březen 2020             11512854                                       153203                                               10000 

duben 2020              12358063                                                0                                            1255000   

květen 2020             17319030                                                0                                             5650500 

červen 2020             12115755                                                0                                                82000 

červenec 2020          13263530                                                0                                                52360 

srpen 2020                18380738                                               0                                             5722000  

září 2020                   12336897                                               0                                                         0 

říjen 2020                  12200057                                               0                                               427850 

 

(žádost byla podána dne 06.11.2020, žádost o upřesnění dne 12.11.2020, oznámení  

dne 20.11.2020  a vyřízena dne 01.12.2020 – řešilo Oddělení personální a oddělení právní, kontroly 

a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

217. Žádost o poskytnutí informace – financování nemocnice Na Františku, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  financování nemocnice Na Františku: 
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a) Jaké částky byly ve které dny (datum) a za jakým účelem (provozní dotace, investiční 

příspěvek aj.) poskytnuty Městskou částí Praha 1 Nemocnici Na Františku, příspěvkové 

organizaci? Poskytnutí všech dokladů/dokumentů systému GINIS, na základě kterých a 

kterými byly převody částek dle předchozí věty schváleny; této části žádosti leze vyhovět 

i tím, že mi bude cely systém GINIS zpřístupněn! 

b) Poskytnutí všech dokladů/dokumentů, které byly po 14.1.2020 v rámci Úřadu městské 

části Praha 1  vytvořeny a které se přímo zabývají Nemocnicí Na Františku (kromě 

informací/dokumentů uvedených ad a), a to zejména veškeré koncepční materiály a 

dokumenty vztahující se k nemocnici, např. plány rozvoje nemocnice,  

      investic nemocnice s externími subjekty či spolupráce, 

– veškeré písemné či elektronické komunikace o nemocnici, která probíhala v rámci 

politického vedení Městské části Praha 1, např. mezi osobami Petr Hejma, Richard 

Bureš, Jaroslava Janderová, Jan Votoček  Karel Grabein Procházka, a to včetně zápisů 

ze schůzek členů tohoto politického vedení Městské části Praha 1 týkajících se 

Nemocnice Na Františku, 

– veškeré písemné či elektronické komunikace mezi uvolněnými zastupiteli a zaměstnanci 

Městské části Praha 1, např. starostou Petrem Hejmou či zástupcem tajemníka Zdeňkem 

Kováříkem, na straně jedné a Nemocnicí Na Františku na straně druhé, týkající se 

financování nemocnice, např. žádostí nemocnice o finanční prostředky a odpovědí na 

tyto žádosti, 

– veškeré písemné či elektronické komunikace mezi uvolněnými zastupiteli a zaměstnanci 

Městské části Praha 1, např. starostou Petrem Hejmou či zástupcem tajemníka Zdeňkem  

Kováříkem, na straně jedné a Hlavním městem Prahou na straně druhé, týkající se financování 

nemocnice, např. veškerá komunikace mezi starostou Petrem Hejmou a radní Hl. m. Prahy 

Milenou Johnovou.   

Žadateli bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty – § 14 odst. 7 písm. c)InfZ  a oznámení  

o stanovení výše úhrady – § 17 odst. 3 InfZ. Dosud nebylo uhrazeno.   

 

(žádost byla podána dne 06.11.2020, oznámení – lhůta dne 20.11.2020, oznámení – úhrada  dne 

01.12.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

218. Žádost o poskytnutí informace – místní šetření v domě č. p. 135, Pod Bruskou, Praha 1 

dne 26.01.2017  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – která úřední osoba prováděla místní šetření v domě č. p. 135,  

Pod Bruskou, Praha 1 dne 26.01.2017.  

Dle dokumentů výzvu k účasti na kontrolní prohlídce a protokol z kontrolní prohlídky psali 

úředníci, kteří již nejsou ve stavu zaměstnanců ÚMČ Praha 1. 

 

(žádost byla podána dne 06.11.2020 a vyřízena dne 25.11.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

219. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí na stavbu – Polyfunkční objekt 

Masaryk Centre 1, ul. Na Florenci, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Jak je možné, že územní rozhodnutí na stavbu Masaryk Centre ( spis. zn. 

UMCP1/021863/2020/VÝS-Hd-2/p. č. 2536) nabylo právní moci k datu 7.5.2020, když 

se proti tomuto rozhodnutí odvolaly spolky, které byly z řízení vyloučeny minulý týden, 
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a vlastníci z SVJ Na Poříčí 22, o jejichž účasti v řízení nebylo k dnešnímu dni 

(10.11.2020) rozhodnuto? 

2. Poskytnutí stavebních povolení či společných územních rozhodnutí a stavebních 

povolení a podkladových závazných stanovisek OPP MHMP k archeologickým 

průzkumům: 

a) v místě plánovaného Masaryk Centre 1 (1. fáze Central Business District) na 

pozemcích 2536, 2537/100, 2537/169, příp. dalších, 

b) v v místě plánovaného Masaryk Centre 2 (2. fáze Central Business District) na 

pozemcích 2537/99, 2537/101, 2537/102, 2537/186, 2537/187, 2537/188, 2537/189, 

2537/190, 2537/171, 2537/173, 

c) v místě plánovaného hotelu Hybernská na pozemcích 2552, 2553, 2537/86, příp. 

dalších, 

d) v místě plánované administrativní budovy Florenc Gate na pozemcích 2537/11, 

2537/6, 2537/7, příp. dalších, 

3. Poskytnutí podkladového závazného stanoviska Odboru ochrany přírody a krajiny 

MHMP k územnímu rozhodnutí na stavbu Masaryk Centre 1 (spis. zn. S 

UMCP1/021863/2020/VÝS-Hd-2/p. č. 2536). 

4. Poskytnutí územního rozhodnutí na administrativní budovu Florenc Gate. 

Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady – § 17 odst. 3 InfZ. Dosud nebylo 

uhrazeno.   

 

(žádost byla podána dne 11.11.2020 a oznámení o úhradě dne 25.11.2020 – řešil Stavební  

úřad ÚMČ Praha 1)  

 

220. Žádost o poskytnutí informace – předpis, který by upravoval či stanovil postup v případě 

záměrů dle § 36 zákona o hlavním městě Praze 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:   

1. Zda Úřad MČ Praha 1 eviduje či i používá dokument či vnitřní předpis, který by upravoval   

   či stanovil   postup v případě záměrů dle § 36 zákona o hlavním městě Praze, povinnost  

   nebo možnost neuzavřít smlouvu se zájemcem o takový záměr, když vede jakýkoliv spor nebo  

  dluží finanční částku Hlavnímu městu Praha či jeho částem nebo dceřiným společnostem. 

2. Pokud výše uvedené informace orgán nemá k dispozici, prosím o uvedení příslušného 

orgánu, který by mou žádost vyřídil kladně, pokud je informace uvedená na volně webu, 

prosím o zaslání konkrétního odkazu na tuto informaci.  

Úřad MČ Praha 1 pro případy disponování s majetkem dle § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, má na webových stránkách, viz. odkaz, zveřejněny 

mimo jiné (i) podmínky výběrového řízení pro pronájem nebytových prostor a (ii) náležitosti 

(podmínky) obsahu nabídky uchazeče. Případné další podmínky záměru jsou stanovovány vždy 

individuálně.  

http://reality.praha1.cz/main.php?1nk=2b2c2f2d2e101112131615161618191b1b1c1d1e1f000102

0205.  

 

(žádost byla podána dne 12.11.2020 a vyřízena dne 25.11.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností  ÚMČ Praha 1)  

 

221. Žádost o poskytnutí informace – dočasné užívání (nájem či jiný titul užívání) jednotky 

(nebytový prostor) č. 618/101 vymezenou v budově č. p. 618, stojící na pozemku parc. č.  

739/1 v k. ú. Staré Město, Praha 

Otázky a odpovědi: 

http://reality.praha1.cz/main.php?1nk=2b2c2f2d2e101112131615161618191b1b1c1d1e1f0001020205
http://reality.praha1.cz/main.php?1nk=2b2c2f2d2e101112131615161618191b1b1c1d1e1f0001020205
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Žádost o poskytnutí informace:    

1. Komu (jaké osobě) přenechal povinný subjekt k dočasnému užívání (nájem či jiný titul 

užívání) jednotku (nebytový prostor) č. 618/101 vymezenou v budově č. p. 618, stojící 

na pozemku parc. č. 739/1 v k. ú. Staré Město, Praha, tak jak je zapsáno v LV č. 1422, 

jejímž vlastníkem je Hlavní město Praha, v období po 1.7.2019 do dnešního dne; 

2. Údaje o výši jakýchkoli pobídek, dotací, úlev na nájemné, veřejné podpory nebo jiných 

obdobných plnění poskytnutých Městskou částí Praha 1 ve prospěch osoby uvedené pod 

bodem 1, a to za období posledních 36 kalendářních měsíců.   

K užívání nebytové jednotky nemá v současné době (od 01.07.2019) nikdo žádný právní titul,  

z toho důvodu nebyly nikomu poskytnuty jakékoliv slevy na nájemném, probíhá soudní řízení, 

v němž se MČ Praha 1 domáhá vyklizení těchto prostor. 

 

(žádost byla podána dne 12.11.2020 a vyřízena dne 27.11.2020 – řešil Odbor technické a majetkové 

správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)  

 

222. Žádost o poskytnutí informace – předpis, který by upravoval či stanovil postup v případě 

záměrů dle § 36 zákona o hlavním městě Praze 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:    
1. Zda Úřad MČ Praha 1 pro případy disponování se svým majetkem dle § 36 zákona o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, využívá či má stanovena jakákoliv vnitřní pravidla 

či upravené postupy k výběru jednotlivých zájemců účastnících se v takovém nabídkovém řízení. 

2. Pokud taková pravidla existují, poskytnutí takových pravidel (předpisů) od roku 2015 do 2017. 

Případně uvedení, na základě čeho probíhá výběr nabídek v rámci jednotlivých vyhlášených 

záměrů.  

Úřad MČ Praha 1 pro případy disponování s majetkem dle § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, má na webových stránkách, viz. odkaz, 

zveřejněny mimo jiné (i) podmínky výběrového řízení pro pronájem nebytových prostor a 

(ii) náležitosti (podmínky) obsahu nabídky uchazeče. Případné další podmínky záměru jsou 

stanovovány vždy individuálně.  

http://reality.praha1.cz/main.php?1nk=2b2c2f2d2e101112131615161618191b1b1c1d1e1f

0001020205. 

 

(žádost byla podána dne 12.11.2020 a vyřízena dne 25.11.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností  ÚMČ Praha 1)  

 

223. Žádost o poskytnutí informace – usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1300 ze dne 

09.11.2020 – Zpráva o provedených opatřeních ve věci stížností, podnětů a petic podaných od 

01.01.02019 do 31.12.2019 - Útvar tajemníka, oddělení právní, kontroly a stížností 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:    

usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1300 ze dne 09.11.2020 – Zpráva Útvaru tajemníka, oddělení 

právního, kontroly a stížností o provedených opatřeních ve věci stížností, podnětů a petic podaných 

od 01.01.02019 do 31.12.2019, kopie zprávy.   

Požadovaný dokument byl poskytnut. 

 

(žádost byla podána dne 13.11.2020 a vyřízena dne 27.11.2020 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností  ÚMČ Praha 1) 

 

224. Žádost o poskytnutí informace – postavení dotčených orgánů při vydávání kolaudačního 

souhlasu (§ 122 odst.1, věta druhá StavZ) 

http://reality.praha1.cz/main.php?1nk=2b2c2f2d2e101112131615161618191b1b1c1d1e1f0001020205
http://reality.praha1.cz/main.php?1nk=2b2c2f2d2e101112131615161618191b1b1c1d1e1f0001020205
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      Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  
1) Jaké je postavení dotčených orgánů při vydávání kolaudačního souhlasu (§ 122 odst.1, věta 

druhá StavZ)? uvedení příkladu jejich „nejčastější“ ingerence (pouze ve smyslu kolaudace, 

nikoli rekolaudace). 

2) Jaké jsou hlavní rozdíly mezi kolaudací podle stavebního zákona z r. 1976 se současnou 

úpravou vyřizování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (a to zejména též ve vztahu 

k závadám zjištěným při kolaudaci). 

3) Jaký je právní význam popisu „bagatelních“ závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby (§ 122 odst.2, věta poslední StavZ).  

4) Kdy vystupuje MMR jako obecný stavební úřad?(Příklad stavebního záměru).Povinný subjekt 

podle ustanovení § 15 a § 20 odst. 4 InfZ a ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydal rozhodnutí, kterým byla žádost 

odmítnuta. 

Jedná se o nové informace, které nelze zjistit pouhým nahlédnutím do spisu nebo počítačového 

programu, stavební úřad danými informacemi v požadovaném tvaru nedisponuje. 

 

(žádost byla podána dne 18.11.2020 a vyřízena dne 21.12.2020  – řešil Stavební úřad 

 ÚMČ Praha 1)  

 

225. Žádost o poskytnutí informace – evidence stavebního povolení nebo ohlášení stavebních 

úprav, vydání kolaudačního rozhodnutí po roce 2010 k bytu 65/18 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

zda jsou evidována stavební povolení nebo ohlášení stavebních úprav, vydání kolaudačního 

rozhodnutí po roce 2010 k bytu 65/18, pokud bylo kolaudační rozhodnutí vydáno, žádost o jeho 

kopii.  

Informace byly poskytnuty telefonicky. 

 

(žádost byla podána dne 19.11.2020 a vyřízena dne 04.12.2020  – řešil Stavební úřad ÚMČ  

 Praha 1)  

 

226. Žádost o poskytnutí informace – bytová jednotka 656/18, k. ú. Nové Město, LV 6326 – kupní 

smlouva 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 
1.  Bytová jednotka 656/18, k. ú. Nové Město, LV 6326 – kupní smlouva: 

- kupní cena 

- jak byla kupní cena stanovena  

- znalecký posudek (kopie) 

- pokud poskytnuta sleva ba kupní cenu, na jakém právním základě (znalecký posudek - kopie) 

2. Kopie smlouvy o výstavbě bytové jednotky 656/18, k. ú. Nové Město, LV 6326. 

3. Na jakém základě byla povolena instalace plastových oken (nemovitá kulturní památka). 

4. Jakým způsobem probíhala kontrola provedením půdní vestavby za majitele nemovitosti, tedy 

MČ Praha 1. 

5. Zda celkovou změnu dispozice střechy nad touto půdní vestavbou prováděl stavebník nebo zda 

práce prováděla MČ Praha 1, pokud ano, kopie faktur a smluv o dílo, které se rekonstrukce 

týkaly. 

6. Kopie kupní smlouvy na bytovou jednotku 1508/8, k. ú. Nové Město, LV 5077.  

Požadované informace byly poskytnuty. 

(žádost byla podána dne 19.11.2020, oznámení – lhůta dne 25.11.2020 a vyřízena dne 21.01.2021 

– řešil Odbor technické a majetkové správy - oddělení koordinace s SVJ ÚMČ Praha 1)  
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227. Žádost o poskytnutí informace – kopie správních rozhodnutí a souhlasů stavebního 

úřadu vydaných k objektu bytového domu č. p. 1219, Nové Město, ulice Půtova 3 od 1.1.2010 

dosud  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Kopie všech správních rozhodnutí, souhlasů a jiných opatření stavebního úřadu vydaných 

k objektu bytového domu č. p. 1219, Nové Město, ulice Půtova 3 od 1.1.2010 dosud. 

2. Kopie všech vydaných kolaudačních rozhodnutí a jiných užívacích povolení objektu bytového 

domu č. p. 1219, Nové Město, ulice Půtova 3. 

3. Na základě jakého rozhodnutí stavebního úřadu může být objekt domu č. p. 1219, Nové Město 

užíván jako kancelářská budova (nebytový prostor), zaslání kopie. 

4. Zda stavební úřad disponuje dokumentací skutečného provedení objektu bytového domu č. p. 

1219, Nové Město, ulice Půtova 3.    

Povinný subjekt poskytl takové informace, které jsou mu dostupné v rámci jeho úřadu, vztahují se 

k jeho působnosti a nepřekračují rozsah jeho pravomocí - § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Dokumentaci 

skutečného provedení objektu nedohledal.  

 

(žádost byla podána dne 27.11.2020 a vyřízena dne 11.12.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

228. Žádost o poskytnutí informace – počet voličů v jednotlivých domech v ulici Pod Bruskou 

(mimo domy č. p. 135, 136, 137, 141, 144) k 30.06.2020  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

počet voličů v jednotlivých domech v ulici Pod Bruskou (mimo domy č. p. 135, 136, 137, 141, 144) 

k 30.06.2020. 

Povinný subjekt není schopen zpětně dohledat počet voličů k požadovanému datu, neboť seznam 

voličů je průběžně aktualizován z registru obyvatel. Byla poskytnuty údaje ke stavu 30.11.2020. 

V ulici Pod Bruskou, Praha 1 – Malá Strana jsou ve stálém seznamu evidovány tyto domy: 

132/2, 135/4, 136/6, 137/8, 141/13, 144/7 a 147/3. 

Počty voličů v požadovaných domech: 

Pod Bruskou č. p. 132/2 – 0 voličů 

Pod Bruskou č. p. 147/3 – 15 voličů. 

 

(žádost byla podána dne 07.12.2020 a vyřízena dne 09.12.2020 – řešil Odbor občansko správních 

agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)  

 

229. Žádost o poskytnutí informace – počet osob přihlášených k trvalému pobytu na adrese 

Rybná 716/24,  Hybernská 1012/30, Žitná 609/25, Školská 689/20, Dlouhá 730/35, Revoluční 

763/15. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:   

celkový počet osob přihlášených k trvalému pobytu na konkrétní adresy: 

- Rybná 716/24, Hybernská 1012/30, Žitná 609/25, Školská 689/20, Dlouhá 730/35, 

Revoluční 763/15. 

Rybná 716/24 – 662 osob, Hybernská 1012/30 – 162 osob, Žitná 609/25 – 4 osoby, Školská 689/20 

– 7 osob, Dlouhá 730/35 – 47 osob, Revoluční 763/15 – 0 osob. 
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(žádost byla podána dne 09.12.2020 a vyřízena dne 14.12.2020 – řešil Odbor občansko správních 

agend – oddělení osobních dokladů ÚMČ Praha 1)  

 

230. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení stížnosti podané dne 07.11.2019 – kdy bylo 

postoupeno odvolání nadřízenému orgánu  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:    

Jak a kdy byla vyřízena stížnost podaná dne 07.11.2019, kdy bylo postoupeno odvolání 

nadřízenému orgánu.  

Četnost podání a následné vyřizování stížností, podnětů a námitek podjatosti v podstatě zamlžilo 

původní podstatu – provádění udržovacích prací a změn užívání na nemovitosti, zejména v období 

let 2013-2020. 

Od roku 2015 (výzvy 10.7.2015, 13.08.2015, 22.11.2016, 28.02.2017, 06.03.2018, 24.07.2018, 

27.05.2020) se žádná kontrolní prohlídka neuskutečnila, z nařízených kontrolních prohlídek jste se 

vždy řádně omluvil. Jak vám již bylo v minulosti několikrát sděleno, aktéři minulosti již nejsou 

zaměstnanci úřadu a o nepodjatosti paní K. bylo dne 05.11.2020 rozhodnuto nadřízeným orgánem. 

Je nezbytné provedení kontrolní prohlídky objektu, která by objektivizovala názorově rozporné 

skutečnosti.  

 

(žádost byla podána dne 11.12.2020 a vyřízena dne 21.12.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

231. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení příkazu nadřízeného orgánu – rozhodnutí 

MHMP 1788916/2020 ze dne 24.11.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:    

Jak a kdy MČ Praha 1 vyřídila, v návaznosti na oprávněnou stížnost, příkaz nadřízeného orgánu – 

rozhodnutí MHMP 1788916/2020 ze dne 24.11.2020. 

Příkaz nadřízeného orgánu byl vypořádán sdělením stavebního úřadu ze dne 08.12.2020, 

S UMCP1/062874/2020/VÝS-M-3/136, č.j. UMCP1 554199/2020.  

 

(žádost byla podána dne 14.12.2020 a vyřízena dne 29.12.2020 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

Praha 1)  

 

232. Žádost o poskytnutí informace – byty ve správě nemovitostí ve vlastnictví obce MČ 

Praha 1  určené k nájmu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:    

1. Kolik bytů ve správě nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 1 je určeno k nájmu (bez 

ohledu na způsobilost)? 

Celkem 1158 bytů. 

2. Je při podpisu nájemní smlouvy zjišťován majetkový stav nájemníka resp. zda nežádá 

nájem, když vlastní nemovitost (byt) na území hl. m. Prahy? 

Majetkový stav vlastníka není zjišťován. 

3. Jsou při prodlužování nájemních smluv, uzavřených na dobu určitou, zjišťovány 

majetkové/vlastnické poměry nájemníka, zda vlastní nemovitost (byt) na území hl. m. 

Prahy? Jsou majetkové poměry nájemníka zjišťovány u smluv uzavřených na dobu 

neurčitou? 

Majetkové/vlastnické poměry nejsou zjišťovány. 
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4. Je prováděna kontrola případů, když nájemník bydlí v obecním bytě za podmínek, které 

nelze označit za zcela tržní a současně realizuje příjem z tržního nájemného plynoucího 

z pronájmu nemovitosti (bytu) v svém vlastnictví? 

     Kontrola prováděna není. 

 

(žádost byla podána dne 14.12.2020 a vyřízena dne 23.12.2020 – řešil Odbor technické   

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

 

233. Žádost o poskytnutí informace – stavební povolení či společné územní rozhodnutí  

a stavební povolení na archeologický průzkum v místě plánovaného Masaryk Center 2 (2. 

fáze Central Business District) 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:    

1. Stavební povolení či společné územní rozhodnutí a stavební povolení na archeologický 

průzkum v místě plánovaného Masaryk Center 2 (2. fáze Central Business District) 

vymezeného Na Florenci, kolejištěm Masarykova nádraží a magistrálou (pozemky 

2537/99, 2537/101, 2537/102, 2537/186, 2537/18, 2537/188, 2537/ 189, 2537/190, 

2537/171, 2537/173). 

2. Podkladové závazné stanovisko odboru ochrany přírody a krajiny MHMP k územnímu 

rozhodnutí na stavbu Masaryk Centre 1 (sp. zn. S UMCP1/021863/2020/VÝS-Hd-

/p.č.2536).  

Informace byly poskytnuty – osobní převzetí. 

 

(žádost byla podána dne 14.12.2020 a vyřízena dne 04.01.2021 – řešil Stavební úřad ÚMČ  

 Praha 1) 

 

234. Žádost o poskytnutí informace – lokalita „OV“ (všeobecně obytná) – ulice Dražického 

náměstí, Míšeňská, U Lužického semináře, Cihelná, k. ú. Malá Strana, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – dle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ke stavu ke dni 

17.09.2019, je vymezena lokalita s určením „OV“ (všeobecně obytná) – ulice Dražického náměstí, 

Míšeňská, U Lužického semináře, Cihelná, k. ú. Malá Strana. Je v této lokalitě vymezen nějaký 

regulativ pro zachování bytové plochy, na kolik je v dané situaci splněn. Jaké je přípustné: 

 

a) hlavní využití výše specifikované lokality, 

b) přípustné využití výše specifikované lokality a v jakém rozsahu, 

c) podmíněné přípustné využití výše specifikované lokality a v jakém rozsahu, 

d) nepřípustné využití výše specifikované lokality.       

 

Žádost se nevztahuje k působnosti povinného subjektu, a proto byla dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ 

odložena. 

 

(žádost byla podána dne 15.12.2020 a vyřízena dne 18.12.2020 – řešilo Oddělení územního rozvoje  

ÚMČ Praha 1) 

 

235. Žádost o poskytnutí informace – zřízení předkupního práva č. CES: 2010/2357 uzavřené 

dne 07. 10. 2010, konkrétně čl. 7) 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 
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S odkazem na Smlouvu o převodu jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných částech 

domu a pozemku a o zřízení předkupního práva č. CES: 2010/2357 uzavřené dne 07. 10. 2010 mezi 

Městskou částí Praha 1 a Ing. D. B. a to konkrétně čl. 7) s informací, že k faktickému uvolnění 

nebytových jednotek došlo v lednu 2014, se ptám, jak byl využit ze strany MČ Praha 1 závazek k 

vyplacení pokuty ve výši 10,000.000 Kč ze strany kupujícího, neboť do 5 let nedošlo ke změně účelu 

jednotek. V kterém orgánu, a kdy, bylo projednáváno možné odstoupení MČ Praha 1 od uvedené 

smlouvy s odkazem na odstavec 7.3 čl. 7)? 

Žadateli bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. 

 

Úřad městské části Praha 1 nezjistil porušení povinností kupujícího dle čl. 7 odst. 7.3 Smlouvy o 

převodu jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku a o 

zřízení předkupního práva č. CES: 2010/2357, a tudíž nemohly být sankce dle uvedeného odstavce 

uplatněny a ani nebyl důvod k jejich projednání kompetentními rozhodovacími orgány Městské 

části Praha 1. Dle dokladů a rozhodnutí doručených Městské části Praha 1 kupujícím, byly lhůty 

stanovené v č. 7 Smlouvy dodrženy. 

 

(žádost byla podána dne 17.12.2020, oznámení – prodloužení dne 30.12.2020 a vyřízena dne  

04.01.2021 – řešil Odbor technické  a majetkové správy – oddělení koordinace SVJ ÚMČ Praha 1) 

 

236. Žádost o poskytnutí informace – platby v souvislosti se „Školou v přírodě“ v Janově nad 

Nisou, pro období od 01.01.2020 do 16.12.2020 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

- přehled všech plateb s uvedením částky a účely, které byly ze strany MČ Praha 1 

vyplaceny v souvislosti se „Školou v přírodě“ v Janově nad Nisou, pro období od 

01.01.2020 do 16.12.2020, s rozdělením na platby pro: 

 IČ: 60259256 – Irenu Muhlovou, 

 IČ: 27095347 – SAARLAND s.r.o. 

 zbylé obchodní partnery. 

- přehled obsazenosti obou budov, tj. vila Oáza, budova ŠvP, pro období od 1.1.2020 do 

16.12.2020. 

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 17.12.2020  a vyřízena dne 30.12.2020 – řešil Odbor finanční ÚMČ  

Praha 1) 

 

237. Žádost o poskytnutí informace – kopie úplného textu podnětu k zahájení kontroly dle § 

60a živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů u spol. 

ApartmentαDesign s.r.o., Široká 20, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

kopie úplného textu podnětu k zahájení kontroly dle § 60a živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., 

uvedení relevantního důvodu, který vedl kontrolní živnostenský odbor k zahájení kontroly u 

neaktivního – nepodnikajícího subjektu, který nezahájil podnikatelskou činnost (včetně dokumentů, 

z kterých vyplývá impuls k zahájení kontroly a nadále zdůvodnění v jejím pokračování). 

Kontrolovaný subjekt – ApartmentαDesign s.r.o., zahájení kontroly vedeno pod sp. značkou: 

S UMCP1 380212/2020, odbor živnostenský zahájil kontrolu dne 8.9.2020. 

Dále žádám o zaslání vyčíslených nákladů na veškeré úkony doposud provedení živnostenským 

odborem (do 18.12.20), a to: 
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1. Dobu resp. přesný počet hodin, věnovaných provedením administrativních úkonů, s touto 

kontrolou souvisejících. 

2. Počet zaměstnanců a počet hodin - dobu, kterou strávili místními šetřeními v terénu. 

3. Písemné zdůvodnění, na základě jakého právního důvodu se tříčlenná kontrolní skupina   

Ž.Ú. domáhala dne 22.9.2020 vstupu do soukromého bytu (nařídila kontrolu v bytové   

jednotce), kde trvale žije s dětmi jednatelka firmy, navzdory faktu, který byl Ž.Ú. dobře znám, 

že firma  ApartmentαDesign s.r.o. je subjekt neaktivní, nepodniká, nezahájil činnost, tedy 

nespadá pod subjekty, které lze kontrolovat dle zákona č. 455/1991 Sb., viz MPO, metodický 

pokyn č. 1/2014 ke kontrolní činnosti Ž.Ú. 

Toto vše v souvislosti s výše nadepsanou spisovou značkou a kontrolovaným subjektem. 

Dle ust. § 2 InfZ se tento zákon nevztahuje na informace, pokud zvláštní zákon upravuje jejich 

poskytování – to je v případě procesu kontroly prováděné živnostenskými úřady zákon č. 255/2012 

Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Pokud jde o proces zahájení kontroly – zdejší odbor provádí kontroly podnikatelských subjektů se 

sídlem nebo provozovnou situovanou ve správním obvodu MČ Praha 1, disponujících 

živnostenským oprávněním – ust. § 60a živnostenského zákona. Část kontrol je prováděna na 

základě podnětů občanů, většina kontrol vychází z ročního plánu kontrol, pořízeného v souladu 

s ust. § 27 kontrolního řádu, který s kontrolami zaměřenými na plnění povinností vztahujících se 

k sídlu (§ 31 odst. 2 živnostenského zákona), tj. povinnost označit zákonem předepsaným 

způsobem sídlo, výslovně počítá. Kontrola nebyla provedena na podnět občana, v případě zahájení 

kontroly na podnět občana zákon vylučuje sdělovat jeho identifikační údaje. 

Společnost disponovala v době provedení úkonu předcházejícího kontrole následné kontroly 

živnostenským oprávněním s předmětem podnikání živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod  

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (provozování této živnosti nebylo 

přerušeno ani zrušeno) a společnost měla umístěno sídlo ve správním obvodu MČ Praha 1, tudíž 

dozorový orgán byl Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 1, který měl pravomoc 

k provedení kontroly. Kontrolní osoby jsou oprávněni vstupovat do obydlí, je-li užíváno 

k podnikání, nebo se mají odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí k těmto účelům využíváno  

(§ 7 kontrolní řád). Uživatel nebo vlastník je povinen kontrolujícím vstup umožnit. Společnost i 

přesto, že byla (dne 02.11.2020 ukončila činnost) „pouhým“ držitelem živnostenského oprávnění a 

nevyvíjela žádnou aktivitu, je (byla) povinna dodržovat povinnosti vyplývající ze živnostenského 

zákona. Společnost se dopustila porušení ust. § 31 odst. 2 živnostenského zákona – povinnost 

označit objekt obchodní firmou, identifikačním číslem.  

Veškerá kontrolní činnost byla provedena v pracovní době kontrolních pracovníků živnostenského 

odboru, při výkonu státní správy – zajišťování výkonu živnostenské kontroly podle § 60a a zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Vyčíslení nákladů nelze 

určit, neboť se jednalo o zákonem dané povinnosti, které jsou živnostenské úřady povinny 

vykonávat.  

 

(žádost byla podána dne 20.12.2020  a vyřízena dne 04.01.2021 – řešil Odbor živnostenský ÚMČ  

Praha 1) 

 

238. Žádost o poskytnutí informace – organizování volného času pro seniory v roce 2019 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – organizování volného času pro seniory v roce 2019: 

a) kolik klubů seniorů jste měli v roce 2019 při MČ Prahy – 3. 

b) jaké jsou jejich názvy a kolik měly v roce 2019 kluby členů (průměrně) - Haštalka, 

Tomáš, Týnská – nemáme registraci členů, 
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c) jaké bylo poměrové složení žen a mužů - nemáme registrované členy, kluby jsou 

přístupné na některé akce přihlášeným zájemcům (dle kapacity akce), a jinak všem 

příchozím, 

d) zda měli v roce 2019 své klubovny a nebo se scházeli na úřadě a zda mají bezbariérový 

přístup – kluby mají bezbariérový přístup,  

e) v jaké finanční částce poskytujete slevy členům klubů pro různá např. představení apod. 

(průměrně) - akce v klubech i mimo ně, které pořádáme, jsou pro účastníky, seniory z 

Prahy 1, zdarma,   

f) jaký musí být věk seniora, aby mohl využívat vašich výhod – 65+, 

g) mohou se i nečlenové klubů zúčastnit vašich akcí, pokud ano, za jakých podmínek - 

nemáme registrované členy, 

h) jak vysoká částka byla vynaložena na jejich činnost v roce 2019 – cca 424 tis., 

i) kolik akcí jste pro seniory v roce 2019 zabezpečovali – cca 700 klubových akcí, 

j) kolik koordinátorů se na akcích seniorů v průměru podílelo - 2, 

k) o které akce byl v roce 2019 největší zájem - vycházky, koncerty, kurzy PC, sportovní 

aktivity,  

l) o které akce byl v roce 2019 nejmenší zájem – kroužek háčkování, kroužek skládání 

puzzle. 

 

(žádost byla podána dne 20.12.2020 a vyřízena dne 04.01.2021 – řešilo Oddělení právní, kontroly 

a stížností (podklady Středisko sociálních služeb) ÚMČ Praha 1 

 
239. Žádost o poskytnutí informace – smlouva o nájmu prostoru domu č. p. 875, Jindřišská 

875/23, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – smlouva o nájmu prostoru – první nadzemní podlaží domu č. p. 

875, k. ú. Nové Město, na adrese Jindřišská 875/23, Praha 1: 
(i) všechna usnesení Rady MČ Praha 1, týkající se nájemní smlouvy žadatele od roku 

2016, 

(ii) přehled jednání Rady MČ Praha 1 se žadatelem ve věci nájemní smlouvy, včetně 

protokolů a zápisů z jednání, 

(iii) dokumentace ohlášení stavby na adrese Jindřišská 23, Praha 1, stavba č. p.875,  

                  k. ú. Nové Město, která je předmětem nájemní smlouvy. 

Požadované informace byly poskytnuty. 

Žadateli bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení. 

 

(žádost byla podána dne 22.12.2020, oznámení – lhůta dne 04.01.2021 a vyřízena dne 14.01.2021 

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

  

240. Žádost o poskytnutí informace – kopie žádosti o vydání živnostenského oprávnění – spol. 

ApartmentαDesign s.r.o., Široká 118/20, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1.  Kopie žádosti o vydání živnostenského oprávnění – spol. ApartmentαDesign s.r.o., Široká 

118/20, Praha 1. 

2. Veškeré doklady, které byly v souvislosti s žádostí doloženy. 

3. Ohlášení živnosti spol. ApartmentαDesign s.r.o., Široká 118/20, Praha 1. 

4. Kopie doručeného výpisu podle ust. § 10 odst. 4 živnostenského zákona a potvrzenou doručenku 

příjemce. 
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 Dle ust. § 2 InfZ se tento zákon nevztahuje na informace, pokud zvláštní zákon upravuje jejich 

poskytování. V případě předložení kopií dokumentů ze spisu oprávněným osobám toto stanovuje 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a zákon č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). 

Podle ust. § 38 odst. 1 správní řád, má účastník právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je 

rozhodnutí ve věci již v právní moci. Požadované dokumenty jsou v držení Odboru živnostenského 

ÚMČ Praha 8, u kterého bylo dne 03.04.2017 učiněno ohlášení živnosti uvedené společnosti a který 

je místně příslušným živnostenským úřadem. 

 

(žádost byla podána dne 22.12.2020  a vyřízena dne 06.01.2021 – řešil Odbor živnostenský ÚMČ  

Praha 1) 


