39. Žádost o poskytnutí informace – Vyjádření znalce k posouzení nabídkové ceny na
prodej rozestavěných bytových jednotek
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - Vyjádření znalce k posouzení nabídkové ceny na prodej
rozestavěných jednotek s ohledem na výši obvyklé hodnoty pro:
- rozestavěná jednotka č. 757/7, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město
- rozestavěná jednotka č. 757/8, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město
- rozestavěná jednotka č. 757/9, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město
- rozestavěná jednotka č. 158/15, Opatovická 20, č. p.158, k. ú. Nové Město
- rozestavěná jednotka č. 461/5, Nebovidská 4, č. p. 461, k. ú. Malá Strana
a) objednávky, zaslané znalci (Ing. Roman Nýč), na základě které zpracoval Vyjádření
Zpracování v žádosti označených vyjádření znalce bylo objednáváno na základě rámcové
objednávky č. 4500061603 –žadateli poskytnuta.
b) kopie smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 1a Ing. Roman Nýčem
Smlouva o poskytování služeb soudního znalce č. CES 2016/0660 ze dne 02.06.2016.
Tyto objednané práce nebyly dosud znalcem vyfakturovány.
c)kopie vyúčtování, kterým znalec vyúčtoval zpracování vyjádření
Tyto objednané práce nebyly dosud znalcem vyfakturovány.
d) kopie předávacího protokolu, kterým Ing. Nýč předal Úřadu městské části Praha 1
vyjádření
O předání v žádosti označených vyjádření znalce nebyl dohledán písemný předávací
protokol.
e) sdělení data, kdy došlo k odevzdání Vyjádření ze strany Ing. Nýče Úřadu městské části
Praha 1
Vzhledem k tomu, že nebyl dohledán písemný předávací protokol, není k dispozici přesné
datum předání vyjádření znalcem povinnému subjektu.
f) která osoba, popř. který orgán Úřadu městské části Praha 1dal pokyn k tomu, aby se
vyjádření nechalo zpracovat
Vyjádření znalce byla objednávána na základě rámcové objednávky specifikované pod
bodem a).
Povinný subjekt rozhodl o částečném odmítnutí žádosti – informace neexistují - body c) d) e)
f) § 3 odst. 3 InfZ.
(žádost byla podána dne 07.03.2018 a vyřízena dne 21.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
40. Žádost o poskytnutí informace – seznam ploch pozemkových parcel ve vlastnictví
vaší městské části
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Seznam všech venkovních – pozemkových parcel ve vlastnictví vaší městské části, které jsou
pronajaty a provozovány za účelem parkování, seznam, nájemních smluv (a nájemců)
k těmto plochám s uvedením data účinnosti smlouvy a skončení nájemní smlouvy, kopie
nájemních smluv k daným plochám a sdělení, zda je na uvedené dané plochy ze seznamu
vyhlášeno výběrové řízení na nájemce.
MČ Praha 1 eviduje pro tuto kategorii pouze jednu uzavřenou smlouvu o nájmu pozemků ve
zněn dodatků s číslem centrální evidence smluv (CES) 2010/0599. Smlouva je účinná od
07.04.2010, původně uzavřená na dobu neurčitou, ve znění dodatků nyní do 8. dubna 2020,
nájemcem spol. VINCI Park CZ a.s. (nyní Indigo Infra CZ a.s.).
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2. Seznam vnitřních garáží včetně katastrálního čísla budovy, ve které se vnitřní garáže
nacházejí ve vlastnictví vaší městské části, které jsou pronajaty a provozovány za účelem
parkování, seznam nájemních smluv (a nájemců) k těmto plochám s uvedením data účinnosti
smlouvy a skončení nájemní smlouvy, kopie nájemních smluv k daným plochám a sdělení, zda
je uvedené dané plochy ze seznamu vyhlášeno výběrové řízení a nájemce.
Jedná se o pouze plochy v tzv. garážových domech nebo parkovací místa na veřejných
prostranstvích s kapacitou nad třicet parkovacích míst – smlouvy:
CES P-05/020 – mandátní smlouva od 20.2.2001, na dobu neurčitou se spol. B.I.R.T. –
NORD. Kopie smlouvy poskytnuta.
CES N-98/227 – nájemní smlouva od 01.10.1998 – spol. NAVATYP GROUP a.s. (nyí
PROMINECON GROUP a.s.). Kopie smlouvy poskytnuta.
3. Seznam parkovišt´ typu „P+R“- pozemkových parcel ve vlastnictví vaší městské části, které
jsou provozovány vaší městskou částí nebo prostřednictvím třetího subjektu a sdělení, zda je
na tato parkoviště vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele daného parkoviště.
MČ Praha 1 nemá ve svěřené správě, kdy ve smyslu právních předpisů, zejména zák. č.
131/2000 Sb., obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb., Hl. m. Prahy, žádné nemovitosti –
„pozemkové parcely“, které by byly provozovány přímo MČ nebo prostřednictvím třetího
subjektu jako parkoviště typu P+R.
(žádost byla podána dne 08.03.2018 a vyřízena dne 22.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
41. Žádost o poskytnutí informace – počet zpětvzetí výpovědí z nájmů bytů – stanovisko
rady MČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- počet zpětvzetí výpovědí z nájmů bytů se souhlasným stanoviskem Rady MČ Praha 1,
s rozdělením na léta 2015, 2016, 2017, 2018, a jednotlivým uvedením katastrálního území,
adresy, čísla bytové jednotky, velikosti a důvodu žádosti.
-

počet zpětvzetí výpovědí z nájmů bytů s nesouhlasným stanoviskem Rady MČ Praha 1,
s rozdělením na léta 2015, 2016, 2017, 2018, a jednotlivým uvedením katastrálního území,
adresy, čísla bytové jednotky, velikosti a důvodu žádosti a důvodu, proč žádosti nebylo
vyhověno.

-

počet zpětvzetí výpovědí z nájmů nebytových prostor se souhlasným stanoviskem Rady MČ
Praha 1 s rozdělením na léta 2015, 2016, 2017, 2018, a jednotlivým uvedení katastrálního
území adresy, čísla bytové jednotky, velikosti a důvodu žádosti.

-

počet zpětvzetí výpovědí z nájmů bytů s nesouhlasným stanoviskem Rady MČ Praha 1,
s rozdělením na léta 2015, 2016, 2017, 2018, a jednotlivým uvedením katastrálního území,
adresy, čísla bytové jednotky, velikosti a důvodu žádosti a důvodu, proč žádosti nebylo
vyhověno.
Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady – platba byla uhrazena a informace
poskytnuty.
(žádost byla podána dne 09.03.2018, oznámení dne 21.03.2018 a vyřízena dne 26.03.2018 –
řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ
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Praha 1)
42. Žádost o poskytnutí informace – prokázání titulů – vedoucí oddělení vnějších vztahů
– tiskové mluvčí ÚMČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – vedoucí oddělení vnějších vztahů – tiskové mluvčí ÚMČ
Praha 1, s dodáním data udělení titulu, názvu a adresy instituce, které tituly udělily.
Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti – § 15 odst. 1, § 8a InfZ, § 4 písm. a) zákona o
ochraně osobních údajů.
(žádost byla podána dne 09.03.2018 a vyřízena dne 23.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
43. Žádost o poskytnutí informace – SVJ Široká 6, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
S odkazem na vyřízení žádosti I-21/18 ze dne 07.3.2018 – viz Příloha č. 1, dále s odkazem na
přílohu č. 2, stížnost členů Široká 25/6, Praha 1, adresovanou k rukám starosty – vysvětlení, k
jaké části v Příloze č. 1 je uvedena Příloha č. 2.
Příloha č. 2 je uvedena v tabulce přílohy č. 1 žádosti výčtu roku 2016.
Potvrzení informace získané dne 08.03.2018 od člena SVJ Široká 25/6, že na výše uvedenou
stížnost - Příloha č. 2, podanou dne 01.07.2016, nebylo do dnešního dne tj. k 08.03.2018
odpovězeno.
Stížnost uvedená v příloze č. 2 žádosti byla vyřízena dne 12.09.2016.
Potvrzení, že dne 07.09.2016 došlo k urgenci ze strany členů SVJ Široká 25/6 směrem k ÚMČ
Praha 1, a na základě následujícího telefonátu bylo ze strany ÚMČ Praha 1 sděleno, že
stížnost byla předána na právní oddělení. Pakliže se tak stalo, poskytnuté údaje - Příloha č. 1,
jsou nepravdivé.
Žádosti se částečně nevyhovuje a podle § 15 odst. 1, § 2 a § 3 InfZ se odmítá.
(žádost byla podána dne 09.03.2018 a vyřízena dne 23.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
44. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech došlých faktur vaší městské části –
rok 2010 a 2015
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
 Seznam všech došlých faktur vaší městské části v rozsahu minimálně data dojití,
fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu,IČ
a názvu příjemce – rok 201-2015. Jedná se o žádost podanou na Úřad MČ Praha
1 dne 09.01.2016, s oznámením dne 22.01.2016, se stížností dne 15.02.2016,
s postoupením dne 22.02.2016, s Rozhodnutím MHMP dne 17.03.2016, se 2.
oznámením dne 31.03.2016, s oznámením dne 14.06.2016, se zasláním CD ze dne
21.06.2016. Odpověd´ ÚMČ Praha 1 - viz Příloha č. 1.


Vyřízení žádosti o poskytnut informace – č.j. UMCP1 033413/2018, I-27/18 ze
dne 02.03.2018 – viz Příloha č. 2.
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Požadované dokumenty byly poskytnuty.
Přílohu č. 1 tvoří seznam dodavatelů vygenerovaný systémem. Vzhledem k rozsahu informací
mohlo dojít k administrativní chybě při „ruční“ kontrole vygenerovaných informací.
(žádost byla podána dne 09.03.2018 a vyřízena dne 23.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
45. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech nebytových prostor ke dni 08.03.2018
– kat. číslo, číslo popisné, ulice, číslo orient., velikost NP
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Seznam všech nebytových prostor ke dni 08.03.2018 s určením katastrálního území, čísla
popisného, ulice, čísla orientačního, velikosti nebytového prostoru.
2) Seznam všech nepřetržitě volných nebytových prostor od roku 2008 a dříve, ke dni
08.03.2018 s určením katastrálního území, čísla popisného, ulice, čísla orientačního,
velikosti nebytového prostoru.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 09.03.2018 a vyřízena dne 21.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
46. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech volných bytů ke dni 21.02.2018 - kat.
číslo, číslo popisné, ulice, číslo orient., velikost bytu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Seznam všech volných bytů ke dni 21.02.2018 s určením katastrálního území, čísla
popisného, ulice, čísla orientačního, velikosti nebytového prostoru.
2) Seznam všech nepřetržitě volných bytů od roku 2008 a dříve, ke dni 21.02.2018
s určením katastrálního území, čísla popisného, ulice, čísla orientačního, velikosti
nebytového prostoru.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 09.03.2018 a vyřízena dne 23.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
47. Žádost o poskytnutí informace – plakátovací plochy provozované společností
AGENTURA PROVÁS s.r.o. – sídlo Rybná 21/695, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - plakátovací plochy provozované společností AGENTURA
PROVÁS s.r.o. – sídlo Rybná 21/695, Praha 1:
Kopie veškerých vyjádření Úřadu městské části Praha 1, stavebního úřadu, odboru výstavby,
týkající se umístění těchto reklamních plakátovacích ploch vzhledem k územnímu plánu:
- náměstí Republiky u tramvajové zastávky
1 x plakátovací plocha je umístěna na obvodové zdi za kostelem sv. Josefa u domu č.p. 1077,
Na Poříčí 52, Praha 1. Zed´není nemovitou kulturní památkou, je umístěna v památkové
zóně. Odbor výstavby vydal dne 03.12.1998 Sdělení o ohlášení reklamního zařízení, ve
kterém uvádí, že nemá námitek proti provedení tohoto reklamního zařízení - kopie sdělení je
poskytnuta s kopií závazného stanoviska Odboru památkové péče ze dne 22.01.1997.
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- ulice Benediktská směrem k Dlouhé třídě
1 x plakátovací plocha je umístěna na štítové zdi objektu č. p. 1030, Benediktská 9, Praha 1.
Objekt není nemovitou kulturní památkou, je umístěna v památkové zóně. Odbor výstavby
vydal dne 09.09.2010 Územní souhlas pro uvedenou plakátovací plochu. Kopie Územního
souhlasu je poskytnuta s kopií závazného stanoviska Odboru památkové péče ze dne
20.07.201.
- stanice metra Malostranská u tramvajové zastávky a výstupu z metra
Na obvodové zdi náležící k budově č.p. 123, Letná 4, Praha 1 je umístěna 4x plakátovací
plocha. Obvodová zed´není nemovitou kulturní památkou, je umístěna v památkové zóně.
Odbor výstavby vydal dne 09.10.1998, 07.12.1999, 03.01.2000 Sdělení k ohlášení reklamního
zařízení, ve kterém uvádí, že nemá námitek proti provedení tohoto reklamního zařízení kopie všech sdělení jsou poskytnuty s kopií závazného stanoviska Odboru památkové péče ze
dne 25.08.2011.
- Kampa I - Museum Kampa + Kampa II – u Karlova mostu
referentem stavebního úřadu byla provedena kontrolní prohlídka v místě, ale žádné
plakátovací plochy nebyly nalezeny, proto nemohly být požadované dokumenty vyhledánya
poskytnuty.
- zed´ Valdštejnské zahrady – naproti Ministerstvu financí
Na zdi Vladštejnské zahrady je umístěna 1x plakátovací plocha- letenská ulice, není
nemovitou kulturní památkou a je umístěna v památkové zóně. Odbor památkové péče vydal
závazné stanovisko dne 22.01.1997, plocha byla instalována patrně v roce 1997, kdy podle
tehdejšího stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.) nevyžadovala žádné povolení stavebního
úřadu
- Újezd – u tramvajové zastávky
1 x plakátovací plocha se nachází na zdi , která je součástí objektu č.p. 412, Újezd 17,
Praha 1, který je umístěn v památkové zóně a je nemovitou kulturní památkou. V archivu
stavebního úřadu nebylo nalezeno žádné povolení stavebního úřadu ani závazné stanovisko
odboru památkové péče.
Bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty - § 14 odst. 7 písm. b) InfZ, a Oznámení o výši
úhrady nákladů, které byly uhrazeny.
(žádost byla podána dne 09.03.2018, ozn. - prodloužení dne 20.03.2018, ozn.- úhrada dne
28.03.2018 a vyřízena dne 04.04.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
48. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentu kolaudačních souhlasů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Kopie dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny BAR 69, Navrátilova 7, Praha 1.
2) Kopii dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny Craft House, Navrátilova 11, Praha 1.
3) Kopii dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny Cafe Bar Hoppallaaa, Příčná 9, Praha 1.
4) Kopii dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny Bar Pohoda Navrátilova 4, Praha 1.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 23.03.2018 a vyřízena dne 28.03.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
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49. Žádost o poskytnutí informace – potvrzení doby zaměstnání a příjmů u RaJ pro
ČSSZ
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - potvrzení doby zaměstnání a příjmů u RaJ pro ČSSZ.
Požadovaný dokument byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 14.03.2018 a vyřízena dne 28.03.2018 – řešilo Oddělení personální
ÚMČ Praha 1)
50. Žádost o poskytnutí informace – přehled financování základních škol, jejichž
zřizovatelem je městská část Praha 1 – 2016 a 2017 - platy pedagogů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - přehled financování základních škol, jejichž
zřizovatelem je městská část Praha 1 – 2016 a 2017 – platy pedagogů
Mzdové prostředky – platy
2016
2017
ZŠ Malostranská
9 801 213
10 785 394
ZŠ nám. Curiových
16 547 705
19 024 011
ZŠ Brána jazyků s RVM
20 718 580
21 818 387
ZŠ Vodičkova
12 570 355
13 751 165
ZŠ J. G. Jarkovského
12 539 223
15 758 717
Finanční prostředky určené na platy pedagogických pracovníků ve zřizovaných základních
školách jsou poskytovány formou účelové dotace z rozpočtu MŠMT.
(žádost byla podána dne 12.03.2018 a vyřízena dne 26.03.2018 – řešilo Oddělení školství
ÚMČ Praha 1)

