150. Žádost o poskytnutí informace – Reprezentační ples Prahy 1, který se konal dne 20.
dubna 2018 v Paláci Žofín

Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - Reprezentační ples Prahy 1, který se konal dne 20. dubna v Paláci
Žofín:
1. Bylo řadovým občanům umožněno si zakoupit vstupenky do Velkého sálu na Reprezentační ples
Prahy 1? Pokud ano - kolik vstupenek bylo dáno do prodeje, jakým způsobem byly prodávány, kým,
za kolik?
Kolik vstupenek do Velkého sálu bylo skutečně prodáno řadovým občanům bez osobních vazeb na
hostitele?
2. Proč do „VIP salonku“ pro uzavřenou společnost, který e nacházel v těsné blízkosti Velkého sálu,
nebyl umožněn přístup řadovým občanům Prahy 1? Jaký typ vstupenky a nakolik opravňoval ke
vstupu do VIP salonku? Které skupině obyvatel byl vstup do salonku umožněn? Kdo rozhodoval o
tom, komu bude vstup do salonku umožněn?
3. Kdo z úřadu určoval, kolik celebrit a veřejně známých osob bude pozváno a že tuto lidé dostanou
vstupenku zdarma? Kolik celebrit a veřejně známých osob bylo celkem pozváno?
4. Kdo určil, kolik bude vyčleněno vstupenek pro širokou veřejnost a kdo určil, v jaém sále au kterého
stolu bude tato veřejnost sedět?
5. Detailnější informace o prodeji a distribuci vstupenek:
a) celkový počet prodaných vstupenek, včetně čísel stolů, označení sálů, prodejních cen
b) celkový počet vstupenek, které byly poskytnuty zdarma, jejich odhadovaná hodnota, včetně čísla
stolu a označení sálu
c) kdo, jak a kde vstupenky distribuoval
d)kolik vstupenek bylo prodáno dodavatelům zboží a služeb Městské části Praha 1 a v jaké hodnotě?
e) kolik vstupenek bylo bezplatně poskytnuto dodavatelům zboží a služeb Městské části Praha 1 a
v jaké hodnotě?
f.) kolik vstupenek bylo bezplatně poskytnuto nebo prodáno sponzorům plesu?

Žádost nebyla dosud vyřízena.
(žádost byla podána dne 15.08.2018 – řeší Oddělení vnějších vztahů ÚMČ Praha 1)
151. Žádost o poskytnutí informace – vyplnění dotazníku k GDPR
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – vyplnění dotazníku k GDPR – adresa: goo.gl/j9vrjz.
Adresa neexistuje, proto byla žádost odložena.
(žádost byla podána dne 15.08.2018 a vyřízena - odložena dne 28.08.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
152. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentů, vztahujících se k úpravám bytu
v domě Maiselova 41/21, Praha 1- Josefov
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
kopie dokumentů, vztahujících se k úpravám bytu v domě Maiselova 41/21, Praha 1- Josefov:
- vyjádření a rozhodnutí všech státních orgánů
- vyjádření a souhlasy stavebních firem, soukromých osob
- plné moci zastupování stavebníka
- zápisy z místních šetření
- kolaudační zápisy stavební plány a zaměření
- fotodokumentace další dokumenty
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Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti – § 15 odst. 1 InfZ, § 11 odst. 2 písm.
c) InfZ s odkazem na § 168 odst. 2 stavebního zákona - žadatel nepředložil souhlas vlastníka
stavby ani toho, kdo dokumentaci pořídil.
(žádost byla podána dne 16.08.2018 a vyřízena dne 30.08.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
153. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouva k nebytovému prostoru
– přízemí – Karmelitská 270/30, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
aktuální nájemní smlouva k nebytovému prostoru – přízemí – Karmelitská 270/30, Praha 1 –
Malá Strana – vchod do provozovny z Malostranského náměstí 3.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 17.08.2018 a vyřízena dne 31.08.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
154. Žádost o poskytnutí informace – stav placeného stání na území Prahy 1 a skutečný
stav průnikové oblasti společnou pro Prahu 1 a Prahu 2
Otázky a odpovědi:
- zda skutečný stav placeného stání na území Prahy 1 a skutečný stav průnikové oblasti,
která je společná pro Prahu 1 a Prahu 2, odpovídají plánu uvedenému na internetové
adrese: http://www.praha1.cz/cps/doprava-parkovani-uklid-69168.html resp.
http://www.praha1.cz/cps/fotoalbum/prunikove_uzemi_ZPS.jpg- (nesoulad skutečného
stavu a plánu, v případě nesouladu sdělit další postup Městské části Praha 1)
- jakým způsobem probíhalo jednání mezi Městskými částmi Praha 1 a Praha 2 o změně
průnikových zón oproti stavu před 01.10.2017 a jaká byla motivace k jejich zúžení.
Žadatel zaslal žádost elektronicky a zabezpečil dokument proti tisku, byla mu zaslána výzva o
nové zaslání s vysvětlením, že „veškeré písemnosti zaslané Úřadu městské části Praha 1 jsou
pro příjem, označování a evidenci potřeba i v tištěné podobě“. Žadatel zaslal znovu.
(žádost byla podána dne 23.08.2018, výzva dne 27.08.2018, 2. podání dne 19.09.2018,
– řeší Odbor dopravy ÚMČ Praha 1)
155. Žádost o poskytnutí informace – povolování instalace bankomatů provozovaných
společností Euronet Services, spol. s.r.o. – sídlo Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
povolování instalace bankomatů provozovaných společností Euronet Services, spol. s.r.o. –
sídlo Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 na území Městské části Praha 1:
- veškeré stavební povolení, souhlasy s provedením ohlášeného stavebního záměru,
kolaudační rozhodnutí,
kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, sdělení, pokyny,
veřejnoprávní smlouvy a jakékoli další akty vydané či uzavřené Úřadem MČ Praha 1,
odborem výstavby (/stavebním úřadem) v souvislosti s instalací bankomatu společnosti
Euronet Services, spol. s.r.o. v domě U Bílého beránka
na adrese:
(i) Míšeňská 67/10, Praha 1
(ii) Kaprova 20/3, Praha 1
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(iii) Celetná 602/3, Praha 1
(iv) Národní 961/25, Praha 1
(v) v období od 1.1.2013 do data této žádosti (včetně) v souvislosti se žádostí
společnosti Euronet MEKORNET s.r.o. sídlo Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 – Karlín
či jakéhokoliv subjektu
(vi) veškeré oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora dle
§ 117 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, týkající se instalace
bankomatů společnosti Euronet Services, spol. s.r.o. na území MČ Praha 1,
podaných společností Euronet, Mekornet či jakýmkoli jiným subjektem v období od
1.1.2013 do data této žádosti (včetně), včetně veškerých rozhodnutí vydaných
úřadem MČ Praha 1, odborem výstavby (stavebním úřadem v návaznosti na tato
oznámení).
Bankomat není stavbou ani pozemkem dle definice § 2 stavebního zákona.
(žádost byla podána dne 29.08.2018 a vyřízena dne 12.09.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
156. Žádost o poskytnutí informace – kopie smlouvy č.j. OV-7444/62 uzavřené mezi
Národním výborem hl. m. Prahy a Tělocvičnou jednotou Sokol Malá Strana – U Lanové
dráhy 609/3 – Malá Strana,
Otázky a odpovědi:
kopie smlouvy č.j. OV-7444/62 uzavřené mezi Národním výborem hl. m. Prahy a Tělocvičnou
jednotou Sokol Malá Strana – U Lanové dráhy 609/3 – Malá Strana, PSČ 118 00, případně
jejím předchůdcem, T.J. Spartak Ministerstvo strojírenství, na základě které došlo od
01.01.1962 k propůjčení pozemku p. č. 296 v k. ú. Hradčany.
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ, informace není
k dispozici, dokument byl zřejmě vytvořen právními předchůdci současného vlastníka.
Informace by musela být nejdříve získána, resp. vytvořena, získáním od jiného subjektu,
informací povinný subjekt nedisponuje - § 2 odst. 4 InfZ.
(žádost byla podána dne 30.08.2018 a vyřízena dne 13.09.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
157. Žádost o poskytnutí informace – kompletní kopie spisového materiálu – UMCP1
124866/2018, R 2535/2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kompletní kopie spisového materiálu – UMCP1 124866/2018,
R 2535/2018.
Žadateli bylo sděleno, že dle ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 sb., správní řád má právo
nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, činit si výpisy a
právo pořízení kopie spisu nebo jeho části správním orgánem a zaslal elektronicky v rámci
úkonu nahlížení do spisového materiálu. Není tedy nutností žádat o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Požadované dokumenty byly
žadateli poskytnuty.
(žádost byla podána dne 30.08.2018 a vyřízena dne 12.09.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)

