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Oslavy Velikonoc probíhají po 

celé naší městské části. V pondělí 

3. dubna byly v horní části 

Václavského náměstí již pošesté 

zahájeny tradiční Václavské 

Velikonoce. Toho se ujali

1. zástupce starosty MČ Praha 1 

Daniel Hodek, předseda Sdružení 

Nového Města pražského

Bc. Jan Adámek a radní pro oblast 

školství, občanské společnosti 

a spolků Mgr. Eva Špačková.

Zahájení provázela hudba 
a slavnostní atmosféra za 
přítomnosti mnoha návštěvníků. 
Trochu deště nikomu nevadilo. 
Trh bude otevřen do 23. 4. a nabízí 
bohatý kulturní program.

Je tady jaro a tak 27.3. ráno vyrostly na náměstí stánky a farmáři zahájili letošní sezonu. Celý prostor ožil a hned první den bylo na trhu pěkně rušno.

Farmářské trhy na náměstí Republiky před Celnicí zahájily provoz

Praha 1 přivítala JARO

1. zástupce starosty MČ Praha 1 Daniel Hodek (u mikrofonu), předseda Sdružení Nového Města pražského Bc. Jan Adámek
a radní pro oblast školství, občanské společnosti a spolků Mgr. Eva Špačková.
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Centrum Prahy je krásné, ale 

v nočních hodinách pro místní 

obyvatele mnohdy nesnesitelně 

hlučné. Velkou měrou k tomu 

přispívá hustá síť různých 

minimarketů, která se nachází 

převážně v soukromých domech. 

Hlavním sortimentem těchto 

obchodů jsou právě alkoholické 

nápoje a otvírací doba dlouho do 

noci, kdy většinou podnapilí 

zákazníci posedávají po 

obrubnících chodníků a popíjejí. 

Občané volají policii, ale ta 

nemůže být všude a tak to jde 

pořád dokola.

V červenci 2016 podal radní
JUDr. Ivan Solil návrh na regulaci prode-
je alkoholu. Díky tomuto podnětu Rada 
městské části Praha 1 na své 21. schůzi 
přijala usnesení č. UR16_0885 – „Ome-
zení prodeje veškerých alkoholických 
nápojů po 22. hodině v provozovnách 
fungujících v nebytových prostorech 
Městské části Praha 1“. 

Na základě tohoto usnesení jsme
v září 2016 osobním dopisem oslovili
258 majitelů a spoluvlastníků domů, 
v nichž se nacházejí nebytové prostory 
s prodejnami s alkoholem. Zpětná 
vazba není dle našeho očekávání, 
protože přijetí tohoto opatření je 
založeno na dobrovolnosti. 

Prodejen Žabka, které mají otvírací 
dobu do 23 hodin, je na území Prahy 1 
celkem 10, z toho 7 v nebytových 
prostorách ve vlastnictví MČ Praha 1. 
Po dohodě s vedením obchodního 
řetězce bylo v „našich“ sedmi 
prodejnách zavedeno omezení prodeje 
alkoholu. Ve 22 hodin zakryjí regál 
s alkoholem roletou. Pak personál 
poslouchá i nadávky, když z košíku 
stálého zákazníka vyndá po 22. hodině 
plechovku s pivem s odkazem na 
minimarket za rohem. Vedení Žabky ale 
přísně kontroluje účtenky. Pokud by 
zjistila porušení nařízení, čeká nájemce 
obchodu sankce. Jestli platí nějaké 
nařízení, není možné je obcházet. Tedy 

někomu známému láhev prodat, 
protože si ji vezme k televizi a druhému 
ne, protože by ji mohl vypít na ulici 
a dělat hluk. Věříme, že se najde řešení 
pro rezidenty, kteří mají zákaznické 
karty. 

„Dovolte mi na tomto místě 
poděkovat těm, kteří naši žádost 
podpořili. Na prvním místě vedení 
řetězce Žabka za vstřícnost při uve-
dení tohoto omezení do života. Věřím, 
že další budou tohoto příkladu 
následovat a přispějí tak k omezení 
nočního prodeje alkoholu a jeho 
následné konzumace v ulicích.“,
říká 1. zástupce starosty Daniel
Hodek.

Omezení prodeje alkoholu po 22. hodině

Řeznictví
na Malé Straně – Tržiště 6

Firma ZERO GASTRO, s. r. o., která uspěla v souladu se zveřejněným záměrem
na provozování řeznictví, nepřetržitě pracuje na stavebních úpravách 
nebytového prostoru Tržiště 6. Jednatel fi rmy Milan Žežulka nás informoval,
 že byla nutná rozsáhlá rekonstrukce celého prostoru, kvůli které se zpozdilo 
otevření obchodu. Původní stav, ve kterém provozovnu převzal, nevyhovoval 
současným hygienickým předpisům. Věří, že řeznictví zahájí provoz nejdéle
do začátku prázdnin.

Obchod s galanterií
na Malé Straně – Tržiště 6

Nájemkyně galanterního obchodu, který sloužil dlouhá léta, vypověděly 
z osobních důvodů nájemní smlouvu. Jedná se o jediný obchod tohoto typu na 
Malé Straně. Z toho důvodu Komise obchodů a služeb jednohlasně doporučila 
Radě MČ Praha 1 obchod s tímto sortimentem zachovat. Rada svým usnesením 
číslo UR17_0335 vzala stanovisko na vědomí a schválila záměr podle §36 odst. (1) 
zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru z důvodu zajištění 
občanské vybavenosti, účel obchod s galanterií a metrovým textilem. Věříme, že 
se přihlásí vhodný zájemce. 

Veselé Velikonoce
Oslavy Velikonoc probíhají po celé naší městské části Prahy 1. 

www.praha1.cz


