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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
dne 03. června 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací ve formě kopií níže uvedených dokumentů:
1. kopii žádosti o povolení užívání pozemních komunikací pro předzahrádku, popř. pouhého
dočasného umístění mobilních stolků a židlí, laviček, křesel apod. (žádost o zábor chodníku)
2. pokud žádost neobsahuje typ použitého nábytku (materiál) a případě zastínění (mobilní
markýzy, slunečníky vč. typu potahu), žádám dále o kopii dokumentu s touto informací
3. kopii zákresu popř. situačního plánku s přesným zakreslením záboru
4. kopii souhlasného stanoviska vlastníka komunikace
5. kopii stanoviska Technické správy komunikací
6. kopii vyjádření Policie ČR a Městské policie
7. kopii stanoviska Odboru památkové péče
8. anonymizovanou kopii nájemní smlouvy s vlastníkem nemovitosti, kterou žadatel
(provozovatel restauračního zařízení) přiložil k žádosti
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9. kopii nájemní smlouvy s Technickou správou komunikací vč. rozpisu plateb za pronájem
10. kopii rozhodnutí o povolení záboru
11. dále informaci, jaká je výše poplatku za metr čtvereční a den, který níže uvedení
provozovatelé odvádí Hl. m. Praha a městské části Praha 7
a výše uvedené otázky se týkají provozoven:
restauračního zařízení nacházejícího se v přízemí
jedná se o noční bar „Brut“
2. restauračního zařízení nacházejícího se v přízemí
jedná se o noční bar „Freeride.cz Cafe Bar“
3. restauračního zařízení nacházejícího se v přízemí
jedná se o hospodu „Na Kovárně“
4. restauračního zařízení nacházejícího se v přízemí
jedná se o bistro „Mr. HotDog“.
1.

budovy Letohradská 671/13, Praha 7 –
budovy Kamenická 803/11, Praha 7 –
budovy Kamenická 607/17, Praha 7 –
budovy Kamenická 602/24, Praha 7 –

Uvedené informace žádáte zaslat do Vaší datové schránky, nebo na Vaši e-mailovou adresu, nebo
poštou na výše uvedenou adresu bydliště.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v přiložených přílohách v tomto rozsahu.
Příloha č. 1 obsahuje:
Kamenická 11
 kopii žádosti o povolení zvláštního užívání komunikací – zřízení předzahrádky – Freeride.cz
Cafe Bar – Kamenická 11 (k Vašemu bodu číslo 1)
 kopii zákresu – Kamenická 11 (k Vašemu bodu č. 3)
 kopii stanoviska k omezení provozu na chodnících na území MČ Praha 7 odboru služby
dopravní policie, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, PČR (k Vašemu bodu č. 6)
 kopii nájemní smlouvy č. 1/18/364/0356 sjednanou mezi subjekty Hlavní město Praha,
zastoupená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a společností Private Shopping
s.r.o. – Kamenická 11 (k Vašim bodům č. 4, 5, 8 a 9)
 kopii rozhodnutí odboru dopravy Úřadu MČ Praha 7 – Kamenická 11 (k Vašemu bodu č.
10)

Příloha č. 2 obsahuje:
Kamenická 11
 kopii závazného stanoviska odboru památkové péče, oddělení státní správy památkové péče,
Magistrátu hl. m. Prahy – Kamenická 11 (k Vašemu bodu č. 2 a č. 7)
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Příloha č. 3 obsahuje:
Kamenická 24
 kopii žádosti o povolení zvláštního užívání komunikací – zřízení předzahrádky – Mr.
HotDog – Kamenická 24 (k Vašemu bodu číslo 1)
 kopii zákresu – Kamenická 24 (k Vašemu bodu č. 3)
 kopii stanoviska k omezení provozu na chodnících na území MČ Praha 7 odboru služby
dopravní policie, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, PČR (k Vašemu bodu č. 6)
 kopii závazného stanoviska odboru památkové péče, oddělení státní správy památkové péče,
Magistrátu hl. m. Prahy – Kamenická 24 (k Vašemu bodu č. 2 a č. 7)
 kopii nájemní smlouvy č. 1/18/364/0247 sjednanou mezi subjekty Hlavní město Praha,
zastoupená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a druhým subjektem – Kamenická
24 (k Vašim bodům č. 4, 5, 8 a 9)
 kopii rozhodnutí odboru dopravy Úřadu MČ Praha 7 – Kamenická 24 (k Vašemu bodu č.
10)
Dále sdělujeme, že Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb., obecně závazných vyhlášek hl. m.
Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších vyhlášek,
upravuje a zavádí ve svém obsahu místní poplatek za užívání veřejného prostranství, stanoví
konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací
povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku a v neposlední řadě
určuje místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku. V § 2 uvedené „Vyhlášky“ jsou
stanoveny sazby poplatku za každý i započatý metr čtvereční a každý i započatý den. V příloze
„Vyhlášky“ jsou pak stanoveny poplatky odlišně podle jednotlivých městských částí, kde pro oblast
městské části Praha 7 s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 „Vyhlášky“ je stanovena
sazba mimo tržiště 10 Kč (k Vašemu bodu č. 11 pro všechny adresy).
U provozoven:
restaurační zařízení nacházející se v přízemí budovy Letohradská 671/13, Praha 7 – jedná se o
noční bar „Brut“ a
restaurační zařízení nacházející se v přízemí budovy Kamenická 607/17, Praha 7 – jedná se o
hospodu „Na Kovárně“
nebyly podány žádosti o povolení zvláštního užívání komunikací – zřízení předzahrádek.
V souladu s ustanovením § 8a InfZ s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytnuté informace ve vztahu
k osobním údajům anonymizované.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.

3

4

