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Odpověď na žádost ze dne 29.03.2022 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Vážený pane Razimo, 

 

MČ Praha 5 – Úřad MČ Praha 5, obdržel dne 29.03.2022 žádost o poskytnutí informací podle 

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

(dále jen „InfZ“), kterou eviduje pod č. j. MC05 65363/2022 ve znění: „žádáme Úřad městské 

části Praha 5, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem 

a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 

1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na 

jednotlivé roky. 

2. Jaké je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte 

členění na jednotlivé roky. 

3. V případě, že povinný užívá pronajatou budovu, jaké jsou náklady na pronájem této budovy. 

Uveďte členění na jednotlivé roky. 

4. Jaké subjekty poskytovaly povinnému pronájem u jednotlivých, výše uvedených budov? 

Uveďte členění na jednotlivé roky. 

5. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? Uveďte 

členění na jednotlivé roky. 

6. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte 

členění na jednotlivé roky. 

 

 

 

 

 

mailto:kmc@praha5.cz
http://www.praha5.cz/


   

   

 

7. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte 

členění na jednotlivé roky. 

8. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov, vybrány? 

Uveďte členění na jednotlivé roky. 

Informace je možno poskytnout formou vyplnění přiložené tabulky.“ 

 

K poskytnutí informací jsme využili Vámi přiloženou tabulku (viz. příloha – Náklady na 

pronájem a úklid kancelářských budov ÚMČ P5). K otázce č. 5 „Kolik zaměstnanců povinného 

v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? Uveďte členění na jednotlivé roky.“ Vám 

sdělujeme, že k 31.12. příslušného roku pracovalo: 

 2017 – 303 zaměstnanců 

 2018 – 313 zaměstnanců 

 2019 – 328 zaměstnanců 

 2020 – 329 zaměstnanců 

 2021 - 328 zaměstnanců. 

Bližší členění počtu zaměstnanců v členění na budovy naše systémy neumožňují.  

 

S pozdravem 

 
 
 
……………………………………………… 
Mgr. Bc. Martina Trochová 
vedoucí Odboru Kanceláře městské části 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Příloha: Náklady na pronájem a úklid kancelářských budov ÚMČ P5 
 
 
 

 


