170. Žádost o poskytnutí informace – předložení dat z účetnictví za období leden 2017 –
31.08.2018 z oddělení vnějších vztahů ÚMČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
předložení dat z účetnictví za období leden 2017 – 31.08.2018, a to vzhledem k nedodání
dříve požadovaných materiálů, např. vyúčtování Reprezentačního plesu (2018), dále
k soupisu plateb z oddělení vnějších vztahů, aj.
Povinný subjekt vydal částečné Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - přehled položek roku 2018 –
povinný subjekt je zpracovatelem osobních údajů fyzických osob, které v souladu s 4l. 1 a Čl.
4 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Byl zaslán přehled položek roku 2017 - informace byly poskytnuty v souladu s § 8b InfZ.
(žádost byla podána dne 21.09.2018 a vyřízena dne 24.10.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
171. Žádost o poskytnutí informace – celková výše veškerých finančních prostředků,
které byly poskytnuty, zaslána apod. Sboru dobrovolných hasičů na Praze 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- celková výše veškerých finančních prostředků, které byly poskytnuty, zaslána apod.
Sboru dobrovolných hasičů na Praze 1 (tj. v jakékoli podobě – např. formou
příspěvků, úhrady pohonných hmot, režijních nákladů SDH, nákupu techniky – výše
pořízeného hasičského auta včetně DPH, cena člunu a další techniky SDH – včetně
DPH, cena kožených bund SDH, uniforem…výše nákladů na opravy a údržbu zázemí
SDH, výše nákladů na reprezentaci a občerstvení pro SDH apod.)
- celková částka poskytnutá SDH (v jakékoli podobě – ve formě příspěvků, dotací ,
finančních výpomocí, odměn, úhrady režijních nákladů atd.), od doby data vzniku
SDH (včetně jakýchkoli výdajů v obsahovém vymezení obdobném pořizovacím
nákladům před vznikem SDH) až ke dni podání žádosti, tj. 24. září 2018.
Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 - IČ: 22875409 (dále jen SDH P1) je zájmové sdružení
občanů a Městská část Praha 1 k této organizaci nemá žádný právní ani finanční vztah. Není
nám známo, jak své finanční prostředky využívá. SDH P1se jako každý jiný spolek může
zúčastnit dotačního řízení. SDH P1tak učinil a obdržel z rozpočtu MČ Praha 1 následující
prostředky:
2011 – 150.000,- Kč
2012 – 50.000,- Kč + 15.000 ,- Kč – technické zajištění Novomlýnské věže
2013 – 100.000 ,- Kč
2014 – 160.000,- Kč
2015 – 125.000 ,- Kč
2016 – 125.000 ,- Kč
2017 – 100.000,- Kč
2018 – 100.000 ,- Kč
V roce 201 obdržel SDH P1 dotaci 569.800,- Kč na nákup základního vybavení pro plnění
úkolů při likvidaci živelných pohrom (UZ10_0553).
Žadatel podal stížnost na poskytnutí nepravdivé a neúplné informace „ domníval jsem se, že
SDH byl zřízen, podobně jako všechny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce – ny
základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně…“
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Žadateli nebyly poskytnuty nepravdivé a neúplné informace, žádné jiné informace nemohly
být poskytnuty, protože s nimi MČ Praha 1 nedisponuje.
Stížnost byla s vyjádřením zpracovatele zaslána v souladu s ust. § 16a odst. 5 InfZ
nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 24.09.2018,vyřízena dne 05.10.2018, stížnost dne 15.10.2018,
postoupeno MHMP dne 16.10.2018 – řešil bezpečnostní referent ÚMČ Praha 1)
172. Žádost o poskytnutí informace – anonymizovaná verze pravomocného rozhodnutí
(usnesení) zastavení řízení o přestupku
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
anonymizovaná verze pravomocného rozhodnutí (usnesení) zastavení řízení o přestupku,
kterého se měla dopustit…, vizhttps://www.novinky.cz/domaci/483838-aktivistka-ktera-nademonstraci-nalehla-na-policistu-a-zranila-ho-prestupek-nespachala.html.
Požadovaná anonymizovaná kopie byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 25.09.2018 a vyřízena dne 08.10.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)
173. Žádost o poskytnutí informace – důvod vykácení stromů v ulici Mezibranská,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Zpracování projektu zadával Magistrát hl. m. Prahy, jako vlastník parku Čelakovského sady,
tudíž k bodu 1), 2), 3) a 5) přikládáme vyjádření autora návrhu Sadových úprav okolí
Národního muzea.
1) Z jakého důvodu byly vykáceny stromy v ulici Mezibranská mezi vozovkou a chodníkem
mezi budovou Národního muzea a ulicí Čelakovského sady, tj. na pozemku parc. č.
2518/1, katastrální Nové Město.
Obnova části Parku podél Mezibranské ulice je součástí celkové revitalizace Čelakovského
sadů, která probíhá v souvislosti s rekonstrukcí historické budovy Národního muzea a bude
dokončena ke slavnostnímu znovuotevření dne 28.10.2018. Stromy v pásu podél Mezibranské
ulice tvoří významnou zelenou bariéru a jejich nezbytnost v prostoru je nezpochybnitelná.
Porost je ovšem vystaven stresovým faktorům (exhalace, solanka, vibrace). Lípa srdčitá,
majoritní druh původní výsadby, vykazuje velmi nízkou míru tolerance a adaptability na tyto
stresory. V posudku Odborné zdůvodnění kácení vybraných stromů v okolí Národního muzea,
Praha (autor David Hora DiS) byly mimo 1 jedince všechny lípy zařazeny do kategorie
perspektivy C, tzn. Stromy neperspektivní s narušenými parametry a absencí projevů vitality.
Bylo nutné přistoupit ke kompletní renovaci tohoto zeleného pásu – založení dlouhodobě
funkčního tříetážového rostlinného společenstva. Mezi základní opatření ke snížení působení
stresových faktorů patří vybudování ochranné opěrné zídky podél ulice Mezibranská,
zamezující rozstřiku solanky, výměna půdního profilu, vybudování drenážního lože. Výběr
všech tří pater je přizpůsoben daným podmínkám, včetně záměru konzervace rostlin použitím
pražského trnovníku.
2) Zda a jaké alternativní varianty namísto kácení byly zvažovány a proč byla vybrána právě
varianta, v rámci níž byly stromy vykáceny.
Jiné alternativy neumožňují zajištění dlouhodobě stabilního pásu izolační zeleně.
Významným faktorem pro rozhodnutí byla skutečnost, že stávající lípy nelze navrátit zpět do
vitálního a prostorově funkčního stavu pro jejich fatální fyziologické poškození. Řešení bylo
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generováno na základě zevrubných analýz včetně dvou nezávislých aforistických hodnocení a
s ohledem na limity území z pohledu památkové péče.
3) Co odůvodňovalo kácení stromů a mimo vegetační klid?
Termín kácení byl volen s ohledem na časový harmonogram, koordinaci a míru jednotlivých
stavebních zásahů a nutnost neprodlené podzimní výsadby nových stromů do připraveného
půdního lože.
4) Kopii stanoviska příslušného životního prostředí.
Předmětné stromy nebyly součástí žádosti o povolení kácení, nepodléhaly povolovací
povinnosti, jelikož jejich průměr byl menší než 80 cm.
5) Zda je namísto pokácených stromů plánována náhradní výsadba, jakých konkrétních
stromů, v jakém počtu a stáří, kdy bude provedena.
Skladba navrhované vegetace reflektuje stanovištní podmínky, míru stresu a volí druhy
tolerující sůl a snášející kořenovou konkurenci. Stromové patro bude nově tvořeno 15 ks
trnovníku pražského, vyšlechtěného a prověřeného v Praze pro místní podmínky od 20. let 20.
století. Dobře snáší sůl, vibrace exhalace, prašnost a neláme se jako jiné trnovníky. Jsou
součástí kulturního dědictví Prahy a památkového záměru konzervace rostlin v okolí
Národního muzea spjatého s naší botanickou historií. Zvolená velikost (obvod kmínku 8-10
cm až 10-12 cm) umožňuje lokální interpretaci s možností adaptace trnovníku na dané
podmínky.
6) Jaké prostředky byly vynaloženy na kácení stromů a jaké prostředky jsou rozpočtovány na
náhradní výsadbu?
Vyjádření oddělení investic ÚMČ Praha 1, které provádí část revitalizace parku:
- náhradní výsadba nových stromů – celkem 33 ks za 637 tis. Kč (637 727,- Kč) bez
DPH
- kácení celkem za 176 044,- Kč bez DPH.
(žádost byla podána dne 02.10. 2018 a vyřízena dne 16.10.2018
prostředí ÚMČ Praha 1)

– řešil Odbor životního

174. Žádost o poskytnutí informace – návrh opatření obecné povahy ke stanovení místní
úpravy provozu na místních komunikacích na území MČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Návrh opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích na území MČ Praha 1 podle nařízení č. 19/2017 Sb., kterým se vymezují
oblasti v HMP, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy, a to v elektronické verzi, která by měla být
zveřejněna na elektronické úřední desce MČ P1.
2) Opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích na
území MČ Praha 1 podle nařízení č. 19/2017 Sb., kterým se vymezují oblasti v HMP, ve
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy, a to v elektronické verzi, která by měla být zveřejněna na elektronické
úřední desce MČ P1.
3) Data uveřejnění a svěšení návrhu opatření obecné povahy dle bodu 1) a datum uveřejnění
opatření obecné povahy dle bodu 2) na úřední desce MČ P1.
4) Zda existují na místních komunikacích na území MČ P1 tzv. průnikové zóny, pokud ano, tak
kde, a zda byly zřízeny opatřením obecné povahy dle bodu 2). Návrh opatření obecné
povahy a opatření obecné povahy dle bodů 1), 2) žádám jen k těm místním
komunikacím, které jsou v působnosti ÚMČ P1.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
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(žádost byla podána dne 02.10.20181a vyřízena dne 15.10.2018 – řešil Odbor dopravy –
– oddělení dopravně komunikační ÚMČ Praha 1)
175. Žádost o poskytnutí informace - Důvodová zpráva ke schválení změn návštěvních
řádů parků na Střeleckém a Slovanském ostrově, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Důvodová zpráva ke schválení změn návštěvních řádů parků na Střeleckém a Slovanském ostrově (
usnesení UR15_0393 ze dne 31.03.2015), jaké skutečnosti vedly k úpravě provozní doby parků a
kolika hlasy radních bylo toto usnesení schváleno, jaká byla provozní doba výše uvedených parků
před tímto usnesením a na základě jakého dřívějšího rozhodnutí (usnesení bylo definováno jako
první omezení provozní doby parků).

Požadovaný dokument byl poskytnut + přílohy původní návštěvní řád Slovanského ostrova,
schválený usnesením číslo UR11_1301 ze dne 25.1.2011 a původní návštěvní řád
Střeleckého ostrova, schválený usnesením číslo UR13_1185 ze dne 27.08.2013. Úpravy obou
návštěvních řádů schválila rada MČ Praha 1 na jednání dne 31.03.2015, pro usnesení
hlasovalo všech jejích 8 členů.
2. Zda předmětné parky byly vyjmuty z oblastí veřejných prostranství definovaných ve vyhlášce hl. m.
Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (vazba § 7 vyhlášky hl.
m. Prahy č. 5/2001 Sb. na § 14b zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze.

Tato parcela doposud nebyla z vyhlášky vypuštěna, proto zde poplatek za užívání veřejného
prostranství v případě 1 komerčního záboru do loňského roku vybírán byl.
Pokud ne, jaká bude sazba poplatku za případné zvláštní užívání veřejného prostranství na pozemku
č. 2407 v k. ú. Nové Město, a to pro způsoby využívání podle § 2 odst. 1 písm. a)-n) vyhlášky hl. m.
Prahy č. 5/20011 sb., v platném znění.
3. Zda při schvalování omezení provozní doby byl či nebyl vzat v úvahu § 14b zák. č. 131/2000 Sb., o
hl. m. Praze (skutkový stav stávajícího usnesení), kde se nachází definice „veřejným prostranstvím
jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory, přístupné
každému bez omezení,…“.

Definice veřejného prostranství předpokládá neomezený přístup na pozemek po dobu celých
24 hodin, při nejbližší novelizaci vyhlášky č. 5/2011 Sb., proto po konzultaci s právníky
MHMP pravděpodobně požádáme o vypuštění parku na Slovanském ostrově z této vyhlášky.
(žádost byla podána dne 10.10.20181a vyřízena dne 24.10.2018 – řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 1)

