121. Žádost o poskytnutí informace – registr na webové stránce – 644 smluv bez uvedené
ceny
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
na webové stránce http://www.hlidacstatu.cz//Subjekt/25649329 je 644 smluv bez uvedené
ceny
- jaké jsou ceny na smlouvách, které Výstaviště a.s. zavedlo do registru, ale neuvedlo
cenu
- důvod neuvedení cen
Žádost byla adresována Výstaviště Praha a.s., Výstaviště 67, 170 00 Praha 7, povinný subjekt
zaslal podateli vyrozumění, že žádost byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) odložena.
(žádost byla podána dne 18.06.2018 a vyřízena dne 21.06.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
122. Žádost o poskytnutí informace – veškeré dokumenty obsažené ve spise – Grant na
opravu domovního fondu – SVJ Mezibranská 17, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
zaslání veškerých dokumentů obsažených ve spise, který se týká přidělení grantu na Opravu
domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2018 ve prospěch Společenství vlastníků jednotek
Mezibranská 1592/17 – sídlo Praha 1, Nové Město, Mezibranská 1592/17 , PSČ 110 00.
Žádost není v souladu s ust. § 14 InfZ – žadatel není členem SVJ Mezibranská 17, Praha 1.
Žadatel podal Odvolání, které bylo podle ust. § 16 odst 2 InfZ postoupeno nadřízenému
orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 21.06.2018 a vyřízena dne 04.07.2018, postoupena dne 08.08.2018 –
řešil radní pro finance a privatizaci ÚMČ Praha 1)
123. Žádost o poskytnutí informace – počet trvale hlášených osob na adrese Bílkova 16,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - počet trvale hlášených osob ( jméno, příjmení a datum
narození na adrese Bílkova 16, Praha 1.
Žadatel byl vyrozuměn, že dle § 2 odst. 3 se InfZ nevztahuje na poskytování informací, pokud
zvláštní zákon, v tomto případě zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel upravuje jejich
poskytování. Žadatel je veden jako vlastník nemovitosti, informace mu tedy budou
poskytnuty podle ust. § 10odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel na jeho
písemnou žádost po zaplacení správního poplatku ve výši 50,- Kč.
(žádost byla podána dne 21.06.2018 a vyřízena dne 05.07.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení osobních dokladů ÚMČ Praha 1)
124. Žádost o poskytnutí informace – smlouva o nájmu garáže, č. jednotky 1187/103, č.
p. 1187, pozemek p. č. 366/1, k. ú-. Nové Město, obec Praha
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - smlouva o nájmu garáže, č. jednotky 1187/103, č. p. 1187,
pozemek p. č. 366/1, k. ú-. Nové Město, obec Praha, kterou Městská část Praha 1 spravuje:
- s kým je smlouva uzavřena, sjednané podmínky nájmu a sjednaná cena nájmu
- zda bylo provedeno výběrové řízení
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Část nebytového prostoru (13,1 m2) byla zveřejněna na Úřední desce MČ Praha 1 v době od
03.04.2012 do 17.04.2012 („Nabídka volných nebytových prostorů duben 2012“). Na tuto
část nebytového prostoru byla uzavřena nájemní smlouva číslo 2012/0801 se společností
MMA shop s.r.o. na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 1 ze dne 15.05.2012 usnesením číslo
UR12_0724. Druhá část (13,1 m2) předmětného nebytového prostoru byla zveřejněna na
Úřední desce MČ Praha 1 v době od 10.02.2015 do 24.02.2015, od 13.04.2015 do 27.04.2015,
od 04.09.2015 do 18.09.2015, od 05.11.2015 do 19.11.2015 („Aktuální nabídka volných
nebytových prostorů“) a od 01.02.2016 do 24.10.2016 („Permanentní nabídka volných
nebytových prostorů“). Na tuto část nebytového prostoru byla uzavřena nájemní smlouva
číslo 2016/1665 se společností MMA shop s.r.o. na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 1 ze
dne 15.11.2016 usnesením číslo UR16_1292. Smlouvy o nájmu byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 25.06.2018 a vyřízena dne 09.07.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
125. Žádost o poskytnutí informace – smlouvy - výtah ve společných prostorách v domě
Dlážděná 1491/3, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
smlouvy, na základě níž spol. Meltex s.r.o. postavila v domě Dlážděná 1491/3 výtah ve
společných prostorách a aktuálně jej výhradně užívá.
Požadované dokumenty byly anonymizovány a poskytnuty.
(žádost byla podána dne 26.06.2018 a vyřízena dne 10.07.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1)
126. Žádost o poskytnutí informace – dodavatelské společnosti TOPO,s.r.o., IČ:
60472391
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
přehled úhrad (datum, částka, podrobný rozpis/důvod plnění) ze strany ) Úřadu městské části
Praha 1 směrem k dodavatelské společnosti TOPO,s.r.o., IČ: 60472391, a to v letech 20102018 (do 25.06.2018).
Není vyřízena - žadatel podal stížnost na nevyřízení žádosti.
(žádost byla podána dne 26.06.2018, stížnost dne 16.07.2018 – řeší Oddělení právní, kontroly
a stížností ÚMČ Praha 1)
127. Žádost o poskytnutí informace - počet odpadkových košů na území městské části
Prahy na psí exkrementy
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Počet odpadkových košů na území městské části Prahy, u kterých jsou umístěny pytlíky na
psí exkrementy.
257 kusů.
2. Přesná GPS lokalizace odpadkových košů uvedených v bodu 1.
GPS lokalizace odpadkových košů nebyla zaměřena na není proto k dispozici.
(žádost byla podána dne 27.06.2018 a vyřízena dne 11.07.2018 – řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 1)
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128. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentů kontroly živnostenského odboru
MČ Praha 1 u spol. Ameba Production s.r.o. a VOTVÍRÁK
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
kopie dokumentů kontroly živnostenského odboru MČ Praha 1 u spol. Ameba Production
s.r.o. a VOTVÍRÁK s.r.o.
Povinný subjekt poskytne pouze informace, které vznikly v rámci jeho kontrolní činnosti,
informace získané od třeí osoby se neposkytují - § 11 odst. 3 InfZ.
U obou společností byla pořízena fotodokumentace a vypracován záznam z místního zjištění
podle § 3 odst. 2 zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, vypracován protokol - § 12 kontrolního
řádu.
U spol. Ameba Production s.r.o. bylo vydáno usnesení o odložení věci.
Doklady získané od kontrolovaných právnických osob nemohou být dle § 11 odst. 3 InfZ
poskytnuty.
Anonymizované dokumenty, vzniklé při kontrolní činnosti, byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 27.06.2018 a vyřízena dne 17.07.2018 – řešil Odbor živnostenský
ÚMČ Praha 1)
129. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytů vedených jako administrativně rozdělené
– sloučení v jeden byt

Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
seznam bytů vedených jako administrativně rozdělené, kterým bylo umožněno sloučení v jeden
byt v období od roku 2000-2011(informace z webu MČ Praha 1 – bod 16).
Křemencova 1647/2, č. 5
Václavské nám. 778/14, č. 10
Široká 96/9, č. 18
Opletalova 1323/15, č. 8
Revoluční 1202/20, č. 12
Havelská 510/5, č. 4
Zlatnická 1123/9, č. 2
Betlémská 266/7, č. 11
Široká 96/9, č. 21, č. 5
U Bulhara 1655/5, č. 4
Platnéřská 90/13, č. 7 a č. 3
Na Struze 227/1, č. 8
Ve Smečkách 1767/7, č. 12
U Bulhara 1655/5, č. 9
Jindřišská 1759/8, č. 3
Žadatel zaslal stížnost na podání neúplných informací – postoupena dle ust. § 16a odst. 5
nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy.
Zaslána 2. odpověd až po postoupení MHMP: V případě žádosti I-16/18 se stejným obsahem
vyhledal povinný subjekt požadovanou informaci za období 2000-2011 v usn. Rady MČ
Praha 1, zadáním výrazu „administrativně rozdělené“. V usn. rady ze dne 19.04.2004 je
rozhodnutí o sloučení bytů v domě na adrese Elišky Krásnohorské10. Informace byly
poskytnuty v souladu se zněním žádosti – „seznam bytů vedených jako administrativně
rozdělené, kterým bylo umožněno sloučení v jeden byt“. Uvedené usnesení se tohoto
netýkalo, proto adresa Elišky Krásnohorské10 na seznamu nebyla uvedena.
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Žadatel podal 2. stížnost, byla postoupena nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 09.07.2018, 1. stížnost dne 20.07.2018, postoupeno dne 01.08.2018,
odpověd´02.08.2018, 2. stížnost dne 03.08.2018, postoupení 2. stížnosti dne 08.08.2018 – řeší
Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
130. Žádost o poskytnutí informace – povolení výstavby objektu na parcele č. 928/4 – Petřín
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Stavební řízení i územní rozhodnutí, kterým byla povolena výstavba objektu na parcele č. 928/4 –
Petřín, v těsné blízkosti historických objektů, dotčená dokumentace týkající se účelu stavby, vydání
stavebního povolení i případného územního rozhodnutí.
Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 vydal na stavbu zvanou „Stavební úpravy objektu spojené se změnou
užívání na kavárnu – palačinkárnu Café Petřín“.
- pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení – spis zn. S UMCP1/064678/2013/VÝS-Bu3/633 ze dne 20.05.2013
- pravomocné rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením – spis. zn. S
UMCP1/141769/2013/VÝS-Bu-3/633 ze dne 21.10.2013
- pravomocné rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením – spis. zn. S
UMCP1/120897/2015/VÝS-Bu-3/633 ze dne 27.08.2015
- pravomocné rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením – spis. zn. S
UMCP1/067892/2017/VÝS-Bu-3/633 ze dne 10.05.2017
- pravomocné rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením s prodlouženou lhůtou do
konce roku 2018 – spis. zn. S UMCP1/131000/2017/VÝS-Bu-3/633.
Jak došlo k převodu pozemku č. 928/4 z vlastnictví státu na soukromý objekt.
Jak je stavba regulována a chráněna?
Jak došlo k převodu pozemku č. 928/4 z vlastnictví státu na soukromý subjekt?

Povinný subjekt v této části žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
§ 15 odst. 1 a § 2 odst. 1 InfZ – informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu.

–

(žádost byla podána dne 09.072018 a vyřízena dne 23.07.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)

