162. Žádost o poskytnutí informace – programové prohlášení Rady městské části
Praha 1 (koaliční smlouva)
Otázky a odpovědi:
1.Žádost o poskytnutí informace – kompletní programové prohlášení Rady městské části
Praha 1 (dále jen Rada) pro aktuální volební období, případně aktuální uzavřenou koaliční
smlouvu mezi politickými stranami, které jsou zastoupeny v Radě, nebo podobný dokument,
který popisuje témata a cíle, které má v tomto volebním období Rada naplňovat.
Žádost se odmítá ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 InfZ – takovéto programové prohlášení
v aktuálním volebním období nebylo přijato. Koaliční smlouvu ani informace obdobného
charakteru povinný subjekt nevlastní.
2. Schválila městská část, nebo hodlá v tomto volebním období schválit koncepční dokument
v oblasti dopravy, udržitelného rozvoje nebo udržitelné mobility, případně koncepční
dokument, který se těmito tématy nějak zabývá?
Žádost se odmítá ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 InfZ – na tento druh informací se
informační povinnost nevztahuje (§ 2 odst. 4 InfZ).
Dále:
3. Má městská část vypracovanou koncepci územního rozvoje, která by zohledňovala
požadavky na udržitelnou mobilitu? Jak jsou konkrétně tyto požadavky zohledněny?
MČ Praha 1 je územím, kde má preference chodců nejvyšší prioritu. Vzhledem k k charakteru
území i k péči, kterou pěším věnujeme, je u nás podíl přepravní práce 40% pěší dopravy.
Tomuto podílu odpovídá též zdaleka nejhustší pokrytí přechody pro pěší na místní
komunikační síti z celé Prahy i množství a rozsah pěších a obytných zón. Ve prospěch
bezpečnosti chodců zvyšujeme počet ulic, kde je vjezdu vozidel zamezeno posuvnými
sloupky.
4. Jaká opatření směřující k udržitelné mobilitě realizovala městská část v oblasti územního
rozvoje v tomto volebním období, jaká opatření plánuje ještě do konce volebního období
realizovat?
Do ulice Melantrichova byl omezen vjezd automobilů, v ulici Dušní byl vybudován chybějící
chodník, v okolí obchodního centra Quadrium – v ulicích Purkyňova, Vladislavova byl
změněn dopravní prostor.
5. Jaké kroky činí městská část pro zvýšení bezpečnosti chodců? Na jakých konkrétních
místech městská část zlepšila bezpečnost chodců např. zlepšením přehlednosti přechodů,
zřízením nových nebo úpravou světelné signalizace? Má městská část plán opatření do
konce volebního období? Jaká opatření tento plán obsahuje?
Ne. Území Prahy neumožňuje systémové úpravy veřejného prostranství. Ve prospěch chodců
jsme vybaveni nadstardandním množstvím přechodů, pěších a obytných zón, které rozvíjíme.
Připravuje se rozšiřování chodníků. Takový ucelený plán na úrovni městské části Praha 1
neexistuje.
6. Jaké kroky činí městská část pro zvýšení bezpečnosti cyklistů? Na jakých konkrétních
místech městská část zlepšila bezpečnost cyklistů např. legalizací chodníků, zřízením
cykloobousměrek nebo úpravou křižovatky? Má městská část plán opatření na zlepšení
podmínek pro cyklisty do konce volebního období? Jaká opatření tento plán obsahuje?
Je řada míst, kde je ve vozovce umožněn protisměrný cyklistický provoz, máme plošné
povolení pohybu cyklistů v pěších zónách. V Hybernské ulici a v ulici Na Příkopě jsou
zavedeny protisměrné cyklistické pruhy. Takový ucelený plán na úrovni městské části Praha 1
neexistuje.
7. Jaké kroky činí městská část pro snížení zátěže tranzitní automobilovou dopravou a pro její
přechod na k tomu určené kapacitní komunikace?
Opatření pro snížení zátěže tranzitní automobilovou dopravou leží především na bedrech hl.
m. Prahy. Celoměstský tranzit územím Prahy 1 není zásadní, ke zlepšení výraznou měrou
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pomohlo zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Pomohlo by dobudování městského a
vnějšího okruhu.
4. Jaké kroky činí městská část pro zlepšování podmínek pro veřejnou dopravu?
Veřejná doprava je doménou centra Prahy. Vedle velkého pokrytí tramvajovou dopravou,
intenzity provozu tramvají jsou zde situovaná dvě stěžejní vlaková nádraží a přestupní
trojúhelník metra protěžujeme i zavedení minibusových linek. Dále pracujeme na rozšíření
kolejové sítě.
5. Ve kterých ulicích městská část vysadila nové stromy a v jakém počtu, kde se tak chystá
učinit do konce volebního období?
Téměř všechna s uliční stromořadí na území městské části rostou na pozemcích ve vlastnictví
Hlavního města Prahy, proto jejich správu vykonává Technická správa komunikací hl. m.
Prahy. Městská část se podílí na údržbě těchto stromů, přestože to není její povinností, a to z
důvodu zajištění kvalitní péče a realizace nových výsadeb. Pokud uhyne strom, je /dle
agrotechnických lhůt/ nahrazen novým. Takto byly v poslední době dosazeny dřeviny
v Jeruzalémské a Lannově ulici, na Václavském náměstí a Ovocném trhu.
Plánovaní výsadby – výměny – 2 lípy stříbrné – Alšovo nábřeží, stromořadí podél Vltavy,
2 lípy stříbrné – stromořadí v horní části Václavského náměstí, 1 akát bílý – Haštalské
náměstí za kostelem. Výsadba nových dřevin na komunikacích je na území MČ Prahy 1
komplikovaná, je třeba získat souhlasné stanovisko orgánů památkové péče a správců
podzemních sítí. V historické části města jsou půdní podmínky pro stromy špatné, uroveň
většiny ulic se nachází na sutinách starých staveb. Přesto byly v rámci úprav veřejných
prostranství vysazeny stromy v ulicích Jilská, Soukenická, truhlářská, rytířská, Perštýn atd.
Realizované výsadby dřevin – 2 javory jasanolisté – Charvátova ulice /podzim 2014/, 3 lípy
stříbrné – stromořadí u parku na Alšově nábřeží /v rámci rekonstrukce 2015/, 1 javor babyka
– Dušní ulice / v rámci rekonstrukce 2016/, 1 lípa srdčitá – Staroměstské náměstí /výměna
2016/.
Plánované výsadby stromořadí na nové pozice – 4 stromy v ulici Karoliny Světlé – rok 2017.
další výsadba stromů je plánována na Národní třídě mezi Spálenou ulicí a Národním
divadlem, další projekty jsou zpracovány, termíny realizace nejsou známy. Byla vysazena
řada nových stromů do parků na pozemcích svěřené do správy MČ Praha 1.
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty - § 14 odst. 7 písm. b) InfZ.
(žádost byla podána dne 06.10.2016, oznámení dne 20.10.2016 a vyřízena dne 31.10.2016 –
řešil Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ
Praha 1)
163. Žádost o poskytnutí informace – seznam smluv uzavřených Městskou částí Praha 1
ohledně celoročního provozu stánků na Staroměstském náměstí Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- seznam všech smluv uzavřených Městskou částí Praha 1 nebo její dceřinou
společností ohledně celoročního provozu stánků na Staroměstském náměstí Praha 1
- texty všech smluv
Výše uvedené smlouvy Městská část Praha 1 neuzavírá, a proto byla žádost odložena - § 14
odst. 5 písm. c) InfZ.
(žádost byla podána dne 12.10.2016 a vyřízena dne 13.10.2016 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
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164. Žádost o poskytnutí informace – usnesení UR15_1044 ze dne 18.08.2015, vyvěšeno
od 26.08.2015 do 09.09.2015, pořadové číslo 65/8-9/2015/Z
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - usnesení UR15_1044 ze dne 18.08.2015, vyvěšeno od
26.08.2015 do 09.09.2015, pořadové číslo 65/8-9/2015/Z:
- veškeré došlé nabídky ke zveřejněnému záměru pořadové číslo 65/8-9/2015 na změnu
doby nájmu nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží domu č. p. 227, k. ú. Nové
Město, Na Struze 1 – kolik nájemců se přihlásilo, konkrétní uvedení těchto nájemců,
jakou podali nabídku na změnu doby nájmu, kdo nabídky vyhodnocoval, s jakým
výsledkem, zda byla uzavřena na základě uvedených nabídek nájemní smlouva a za
jakých podmínek, jakým způsobem byly vyrozuměni neúspěšní zájemci o pronájem
nebytových prostor.
Žadateli byla zaslána Výzva k doplnění zákonných náležitostí - § 14 odst. 2 InfZ. Náležitosti
dosud nebyly doplněny.
(žádost byla podána dne 13.10.2016, výzva zaslána dne 14.10.2016 – řeší Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
165. Žádost o poskytnutí informace – evidence psů na Úřadu městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- počet evidovaných psů
- počet zastoupení jednotlivých plemen, např. jezevčík 220, pražský krysařík 15 atd.
- rozdělení psů dle pohlaví
- nejčastější přestupky spojené s domácími mazlíčky např. hluk, nepořádek, napadení
atd.
Žádost byla podána elektronicky na adresu referentky, podle ust. § 14 odst. 3 musí být zaslána
prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil.
Žadateli bylo oznámeno, že pokud nezašle žádost podle InfZ, žádost nebude vyřízena ve
smyslu tohoto zákona, ale do 30 dnů.
(žádost byla podána dne 17.10.2016, oznámení zasláno dne 21.10.2016 – řeší Oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)

