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Z Á P I S  

 

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 22.10.2019 od 16:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

Slovanský ostrov č. p.  226/2, Praha 1 

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 16:07 hod. a řídil Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ 

Praha 1. V průběhu jednání byl řízením některých bodů jednání pověřen 

Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1. 

 

Přestávka: od 18:06 hod. do 18:08 hod. (přestávka) 

                   od 21:04 hod. do 21:09 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 21:41 hod. do 21:43 hod. (přestávka na jednání politických klubů).  

   

Ukončení jednání: Jednání ukončil ve 23:27 hod. Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 25 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

Částečná neúčast: Mgr. Amália Počarovská (původně omluvena na celé zasedání, nakonec 

přítomna od 19:14 hod. do 22:46 hod.)    

                               Ing. Petr Hejma (omluvený dřívější odchod v 21:14 hod.)    

 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 8. zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 17.09.2019 (ověřovatelé: Mgr. Pavel Nazarský a 

Bronislava Sitár Baboráková, DiS.) - k zápisu nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky 

- zápis je proto tímto považován za schválený.     

 

Ověřovatelé dnešního zápisu:  
 Mgr. Filip Kračman (náhradník: Ing. Tomáš Heres)  

 Ing. Michal Caban (náhradník: Valerie Clare Talacková, MA) 

 

Mandátový a volební výbor 
- Ing. Michal Caban, předseda   

- Jitka Nazarská  

- Mgr. Petr Scholz  

 

Návrhový výbor 
- Mgr. et Mgr. Vladan Brož, předseda 

- Mgr. Petr Kučera 

- Richard Bureš 

 

Doplnění a úpravy pořadu jednání: 

Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský informoval přítomné členy ZMČ Praha 1, že jim ve 

čtvrtek 17.10.2019 byly rozdány do kanceláří a schránek v Informačním centru v přízemí 

ÚMČ Praha 1  v tiskové podobě materiály do bodu "Různé":  

„Krátkodobé pronájmy"- předkládá Mgr. Pavel Nazarský 

„Zpráva - jednání o Nemocnici Na Františku" - předkládá Mgr. Pavel Čižinský 
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 Dále pan starosta Mgr. Pavel Čižinský informoval o rozdaných bodech, které nejsou 

zařazeny na Program, a bude o nich hlasováno:  

"Změna výdajových položek v Bezpečnostním fondu"- předkládá Ing. Petr Hejma a "Vizuální 

smog na Praze 1 - předkládá Vladimír Mařík. 

 Richard Bureš požádal o sloučenou rozpravu k bodům „Stanovisko Městské části  

Praha 1 k provozování sdílených koloběžek“, jenž předkládá pan radní Skála, a 

„Stanovisko Městské části Praha 1 k provozování sdílených kol a koloběžek“, který 

předkládají předsedové opozičních klubů zastupitelstva, z důvodu společného tématu a 

obdobné náplně – předkladatel David Skála se s tímto návrhem ztotožnil = pro tento 

procedurální návrh hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti a 1 se 

zdržel hlasování = návrh byl přijat. 

 Ing. Petr Hejma požádal o zařazení a předřazení bodu „Změna výdajových položek v 

Bezpečnostním fondu“ za bod „Odnětí části pozemku č. parc. 352/1, nově značeno dle 

oddělovacího geom. plánu č. č. 686-29/2019 ověřeného Katastrálním úřadem pro hl. m. 

Prahu dne 8. 4. 2019 jako č. parc. 352/7 o výměře 481 m2“ v Programu = pro hlasovalo 

24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování = 

návrh byl přijat. 

 Hlasování o zařazení bodu "Vizuální smog na Praze 1“ do Programu = pro hlasovalo 24 

přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování = návrh 

byl přijat, zařazeno. 

 Mgr. Petr Kučera požádal o zařazení bodu „Stanovisko Městské části Praha 1 ke stavbě 

zázemí a veřejné toalety ve Velké strahovské zahradě“ na pevný čas v 17:00 hod. = pro 

hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 5 nehlasovalo = návrh 

byl přijat. 

 

Ing. Michal Caban, za klub „My, co tady žijeme“, vystoupil s poděkováním vedení paláce 

Žofín za dokonalou přípravu a realizaci smutečního rozloučení s Karlem Gottem. 

 

 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1, představil nové vedoucí 

zaměstnance ÚMČ Praha 1: 

Ing. Václava Vaňka, který je pověřený vedením Odboru výstavby, Mgr. Petru Horovou, 

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Ing. Lukáše Pirkla, vedoucího Odboru péče 

o veřejný prostor.  
  

Pro takto navržený program hlasovalo všech 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo  

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, program byl přijat. 

 

Program: 

 

1.  Prodej části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha (dvůr v ul. Jindřišská) 

2.  Žádost vlastníka bytové jednotky č. 584/14 o směnu za bytovou jednotku č. 584/4  

ve vlastnictví MČ P1, v domě č. p. 584, na pozemku parc. č. 2303, Krakovská 1,  

k. ú. Nové Město, Praha 1 

3.  Odnětí pozemku parc. č. 1133/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, o výměře 5 m2, a svěření 

pozemku parc. č. 1133/3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1, o výměře 4 m2 (Anenské 

náměstí) 

4.  Odnětí části pozemku č. parc. 352/1, nově značeno dle oddělovacího geom. plánu  

č. 686-29/2019 ověřeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 8. 4. 2019 jako  

č. parc. 352/7 o výměře 481 m2, k. ú. Malá Strana 

5.  Změna výdajových položek v Bezpečnostním fondu 

6.  Návrh na udělení čestného občanství 
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7.  Stanovisko Městské části Praha 1 ke stavbě zázemí a veřejné toalety ve Velké strahovské 

zahradě 

8.  Dotazy a interpelace 

9.  Stanovisko Městské části Praha 1 k provozování sdílených koloběžek 

10.  Stanovisko Městské části Praha 1 k provozování sdílených kol a koloběžek 

11.  Krátkodobé pronájmy 

12.  Zpráva - jednání o Nemocnici Na Františku 

13.  Vizuální smog na Praze 1 

 

Pevně stanovené body: 

17:00 hod. „Stanovisko Městské části Praha 1 ke stavbě zázemí a veřejné toalety ve Velké 

strahovské zahradě“ 

Pořad jednání: 

 

1.  Prodej části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha (dvůr v ul. 

Jindřišská) 

Materiál předložil Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS.  

Dne 18.04.2019 obdržela MČ Praha 1 žádost o prodej části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové 

Město, o výměře cca 15 m2 vyznačenou dle situačního plánku od společnosti Svaz českých a 

moravských výrobních družstev, se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 - Nové 

Město, IČ: 00031712. Dne 24.07.2019 projednala prodej výše uvedené části pozemku Komise 

obecního majetku a doporučila Radě MČ Praha 1 vyslovit nesouhlas s prodejem části 

pozemku. Rada MČ Praha 1 svým usnesením č. UR19_0965 ze dne 08.10.2019 doporučila 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 neschválit záměr prodeje výše uvedené části pozemku. 

Bez diskuse. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 V 16:18 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0093. 

 

 

2.  Žádost vlastníka bytové jednotky č. 584/14 o směnu za bytovou jednotku č. 584/4 ve 

vlastnictví MČ P1, v domě č. p. 584, na pozemku parc. č. 2303, Krakovská 1, k. ú. 

Nové Město, Praha 1 

Materiál předložil Mgr. David Bodeček, člen Rady MČ Praha 1. K jednání byl přizván 

Mgr. Petr Bulla, vedoucí oddělení koordinace s SVJ OTMS. 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena k projednání žádost vlastníka bytové jednotky  

č. 584/14 p. xxxxxx xxxxxxx ze dne 20.03.2019 o směnu bytové jednotky v jeho vlastnictví 

za bytovou jednotku č. 584/4, která je ve vlastnictví MČ Praha 1, v domě č. p. 584, 

Krakovská 1. 

Důvodem žádosti je umístění bytové jednotky č. 584/14 v 5.NP domu, zatímco bytová 

jednotka č. 584/4 je situována v 2.NP. V domě není výtah a žadatel tak, dle jeho vyjádření, 

musí ujít 100 schodů, aby se dostal k jeho bytové jednotce. Vzhledem k narůstajícímu věku je 

pro něj tato situace těžko zvladatelná. Žadatel nabízí částečně zrekonstruovaný byt s tím, že 

bytovou jednotku č. 584/4 by si zrekonstruoval na vlastní náklady. Velikost podlahové plochy 

bytové jednotky č. 584/14 je 44 m2, výměra bytové jednotky č. 584/4 je 43,3 m2, jedná se tedy 

o téměř stejně velké bytové jednotky. Komise obecního majetku se žádostí p. xxxxxxx 

zabývala na svém jednání dne 11.06.2019 a doporučila Radě MČ Praha 1 souhlasit se směnou 
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bytových jednotek za podmínky, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené se směnou 

bytových jednotek, mj. zpracování znaleckých posudků, vypracování smlouvy o směně 

bytových jednotek atd. V případě realizace směny obou bytových jednotek nebude MČ  

Praha 1 jako nabyvatel bytové jednotky č. 584/14 hradit daň z nabytí nemovitých věcí, neboť 

je jako územně samosprávný celek od daně z nabytí osvobozena. Rada MČ Praha 1 svým 

usnesením č. UR19_0862 ze dne 10.09.2019 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 souhlasit 

se směnou bytových jednotek. Materiál byl vyhotoven ve dvou variantách: 

Varianta A – ZMČ P1 souhlasí se záměrem směny bytových jednotek č. 584/14 a č. 584/4  

v domě č. p. 584, na pozemku parc. č. 2303, Krakovská 1, k. ú. Nové Město, Praha 1 za 

následujících podmínek: 

• žadatel uhradí veškeré náklady spojené se směnou bytových jednotek mj. zpracování 

znaleckých posudků, vypracování smlouvy o směně bytových jednotek atd. 

• v případě, že bude tržní cena bytové jednotky ve vlastnictví žadatele vyšší než cena bytové 

jednotky MČ P1, nebude MČ P1 žadatele nijak finančně kompenzovat, naopak v opačném 

případě bude MČ P1 požadovat úhradu rozdílu v ceně 

• žadatel se zaváže, že nebude směněnou bytovou jednotku č. 584/4 poskytovat ke 

krátkodobým pronájmům 

Varianta B – ZMČ P1 nesouhlasí se záměrem směny bytových jednotek č. 584/14 a č. 584/4  

v domě č. p. 584, na pozemku parc. č. 2303, Krakovská 1, k. ú. Nové Město, Praha 1 

Diskuse: 

 MUDr. Jan Votoček vznesl protinávrh usnesení ve variantě A, a to změnu druhé 

odrážky (podmínky) bodu 2) ve znění:  

• v případě, že bude tržní cena bytové jednotky ve vlastnictví žadatele vyšší než cena bytové 

jednotky MČ P1, nebo bytová jednotka MČ P1 vyšší než cena bytové jednotky žadatele, 

uhradí protistrana platbu za tento rozdíl 

 Ing. Michal Caban vznesl protinávrh usnesení, a to ve variantě A v bodě 2) vypustit 

všechny podmínky, tzn. že bod 2) by zněl:  

ZMČ P1 souhlasí se záměrem směny bytových jednotek č. 584/14 a č. 584/4 v domě č. p. 584, 

na pozemku parc. č. 2303, Krakovská 1, k. ú. Nové Město, Praha 1 

 Mgr. Pavel Čižinský navrhl vypustit druhou odrážku bodu 2) usnesení ve variantě A.  

 Předkladatel Mgr. David Bodeček se s těmito protinávrhy neztotožnil. 

 Ing. Michal Caban později změnil svůj pozměňovací návrh bodu 2) usnesení ve variantě 

A takto: 

ZMČ P1 souhlasí se záměrem směny bytových jednotek č. 584/14 a č. 584/4 v domě č. p. 584, 

na pozemku parc. č. 2303, Krakovská 1, k. ú. Nové Město, Praha 1 za následujících 

podmínek: 

• žadatel uhradí veškeré náklady spojené se směnou bytových jednotek mj. zpracování 

znaleckých posudků, vypracování smlouvy o směně bytových jednotek atd. 

• v případě, že bude tržní cena bytové jednotky ve vlastnictví žadatele vyšší než cena bytové 

jednotky MČ P1, nemusí MČ P1 žadatele nijak finančně kompenzovat, naopak v opačném 

případě bude MČ P1 požadovat úhradu rozdílu v ceně 

• žadatel se zaváže, že nebude směněnou bytovou jednotku č. 584/4 poskytovat ke 

krátkodobým pronájmům - předkladatel Mgr. David Bodeček se s tímto návrhem ztotožnil. 

Předešlé protinávrhy Mgr. Pavla Čižinského a Ing. Michala Cabana byly jimi samotnými 

staženy. 

 Hlasování o protinávrhu MUDr. Jana Votočka = pro hlasovalo 10 přítomných členů 

ZMČ Praha 1, 9 bylo proti, a 5 se zdrželo hlasování = návrh nebyl přijat. 

  

 Pro upravené usnesení ve variantě A hlasovalo 15 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl 

proti, 1 se zdržel a 7 nehlasovalo. 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

5 

 

 V 16:39 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0094. 
 

3.  Odnětí pozemku parc. č. 1133/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, o výměře 5 m2, a 

svěření pozemku parc. č. 1133/3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1, o výměře 4 m2 

(Anenské náměstí) 

Materiál předložil Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS.  

V rámci investiční akce MČ Praha 1 s názvem "Revitalizace Anenského náměstí" došlo k 

posunu kašny, která je v majetku Městské části Praha 1, z pozemku ve svěřené správě MČ 

Praha 1 vedeném pod parc. č. 1133/2, k. ú. Staré Město, na pozemek, který je pouze ve 

vlastnictví HMP a je vedený pod parc. č. 1113/1, v k. ú. Staré Město, Praha 1. Dle požadavku 

HMP, Odboru evidence majetku, oddělení výkonu vlastnických práv vzneseného v dopise čj. 

MHMP 572260/2018/su ze dne 15.01.2018 má být pozemek pod přesunutou kašnou 

majetkoprávně vypořádán - svěřen MČ Praha 1. Po realizaci výše uvedené akce bylo 

provedeno geometrické zaměření faktického stavu. Geometrický plán vyhotovil Ing. Miroslav 

Franzl pod č. 749-89/2018 dne 09.10.2018 a KÚ pro hl. m. Prahu vyslovil souhlas  

s očíslováním parcel dne 16.10. 2018. Odbor výstavby při MČ Praha 1 pod spisovou značkou 

S UMCP1/302288/2018/V7S-Am-1/parc. č. 1133/1,2,3 ze dne 17.01.2019 vyslovil souhlas  

s dělením a scelováním pozemků, a to následovně: 

Pozemky parc. č. 1133/1 (ostatní plocha) o výměře 960 m2 a parc. č. 1133/2 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 5 m2, k. ú. Staré Město se dělí a scelují tak, že vzniknou pozemky: 

- parc. č. 1133/1 (ostatní plocha)                           o výměře  961 m2 

- parc. č. 1133/3 (zastavěná plocha a nádvoří)      o výměře     4 m2 

Parc. č. 1133/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 zaniká. 

V souladu s geometrickým plánem a s výše uvedeným souhlasem Odboru výstavby při MČ 

Praha 1 je zpracován návrh usnesení za účelem zajištění souladu faktického stavu se stavem 

právním. Na jednání RMČ P1 dne 23.07.2019 bylo projednání přerušeno s tím, že má být 

napřed předloženo k projednání do Komise pro investice. Komise pro investice věc projednala 

dne 03.09.2019 a Radě MČ Praha 1 doporučila schválit odnětí a svěření pozemků. Následně 

bylo předloženo na jednání Komise obecního majetku, která na svém jednání dne 11.09.2019 

doporučila schválit odnětí a svěření pozemků. Rada MČ Praha 1 předmětnou věc projednala 

dne 16.09.2019 a svým usnesením č. UR19_0880 Zastupitelstvu MČ Praha 1 doporučila 

schválit odnětí a svěření předmětných pozemků. 

Diskuse: 

 Předkladatel Mgr. David Bodeček požádal o úpravu roku v bodě 2) usnesení, místo 

09.10.2019, správně bude 09.10.2018. 

 Richard Bureš vznesl protinávrh usnesení v bodu 2) ve znění:  

ZMČ P1 schvaluje žádost o odnětí pozemku parc. č. 1133/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, 

o výměře 5 m2 ze svěřené správy Městské části Praha 1 do výlučného vlastnictví hl. m. 

Prahy, a to za podmínky svěření pozemku nově označeného v geometrickém plánu č. 749-

89/2018, pro HMP, obec Praha, k. ú. Staré Město, který vypracoval a schválil  

Ing. Miroslav Franzl dne 09.10.2018 pod číslem 1116/2018 a odsouhlasil KÚ pro hlavní 

město Prahu dne 16.10.2018, jako pozemek parc. č. 1133/3 v k. ú. Staré Město, Praha 1, 

o výměře 4 m2 do svěřené správy Městské části Praha 1 - předkladatel Mgr. David 

Bodeček se s tímto protinávrhem ztotožnil. 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 V 16:50 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0095. 
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4.  Odnětí části pozemku č. parc. 352/1, nově značeno dle oddělovacího geom. plánu  

č. 686-29/2019 ověřeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 8. 4. 2019 jako 

č. parc. 352/7 o výměře 481 m2, k. ú. Malá Strana  

Materiál předložil Mgr. David Bodeček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS.  

Na podkladě oddělovacího geometrického plánu z r. 2016 došlo k oddělení části pozemku –  

č. parc. 352/5 a jeho prodeji Společenství vlastníků jednotek na adrese Újezd 29, čp. 404, MŠ, 

Praha 1. Vzhledem k tomu, že na podkladě stejného oddělovacího geom. plánu byl převod 

pozemku č. parc. 352/4 zapsán při převodu na SVJ do katastru nemovitostí, nedošlo ale 

k propsání dalších dvou částí pozemku oddělovaných tímto oddělovacím geom. plánem –  

č. parc. 352/4 a 352/6. Protože původní geometrický plán nebylo možné opakovaně použít a 

rodina Wichterlových při jednáních s MČ P1 projevila zájem posunout hranici vytyčenou 

původním GP mezi ateliérem a zbytkem zahrady cca o 1 m od ateliéru (důvodem je studie 

přístavby), byl zpracován obdobný geometrický plán, rozdíl je zejména v číselném označení 

oddělovaných pozemků. Tento geometrický plán byl katastrálním úřadem ověřen. 

Předkládaný návrh reflektuje také rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, která svým 

usnesením č. 756 dne 10.04.2018 rozhodla, že mimo jiné schvaluje záměr na zřízení a 

provozování Ateliéru Hany Wichterlové, na adrese Újezd 29, Praha 1, příspěvkovou 

organizací Galerie hlavního města Prahy a žádá MČ P1 o projednání odejmutí části pozemku 

parc. č. 352/1 v k.ú. Malá Strana a stavby ateliéru bez č. pop./č. evid., včetně plochy na 

předpokládanou přístavbu, přístupovou cestu k atelieru a přilehlé zahrady, dle zpracovaného 

geometrického plánu, ze svěřené správy v Zastupitelstvu městské části Praha 1“. 

V předkládaném návrhu je uvedena deklarace vůle MČ P1 a HMP společně věc dořešit a tuto 

svou vůli promítnout do společného Memoranda, o kterém proběhlo první jednání mezi 

zástupci obou stran dne 31.05.2019. Protože MČ P1 by jako dobrý hospodář neměla jen 

navrhovat prosté odnětí (jímž dojde ke snížení hodnoty spravovaného majetku), bude 

předmětem Memoranda zřejmě mimo jiné konkrétní pomoc HMP s rekonstrukcí domu čp. 

407 (zůstává svěřen MČ Praha 1) a další podmínky spolupráce na oživení a zkulturnění celé 

lokality. Stav lokality je dlouhodobě neutěšený a je v zájmu obou stran tuto situaci napravit. 

HMP pro pozemek č. parc. 352/7 disponuje investičním záměrem a ideovým projektem  

s koncepcí dlouhodobého využití včetně studie a finančních prostředků. Jeho příspěvková 

organizace - Galerie hlavního města Prahy převezme pozemek č. parc. 352/7  včetně objektu 

ateliéru do své správy a zajistí po rekonstrukci připomínku paní sochařky Wichterlové i paní 

fotografky Zelinkové, které obě ateliér v minulosti využívaly. Pro veřejnost, obyvatele Prahy i 

návštěvníky se tak otevře další ze zákoutí Prahy 1,  které po rekonstrukci domu čp. 407 bude 

dalším místem, kde se setká historie Prahy a současnost. V neposlední řadě je navrženo také 

jednání se zástupci společenství vlastníků jednotek tak, aby byla zejména ze strany MČ P1 

projevena ochota a vůle podílet se také spolu s SVJ na řešení celé věci. Pro úplnost se dodává, 

že pozemek č. parc. 919/2 v k. ú. Malá Strana navazující na dotčený pozemek je ve vlastnictví 

HMP, v dolní části k pozemku nově značenému jako č. parc. 352/8 přiléhá dětské hřiště  

s ostrahou (terénní nerovnost cca 4 m výšky) a pozemek č. parc. 919/2 jako takový je součástí 

Seminářské zahrady. Usnesením RMČ P1 č. UR19_0824 bylo schváleno znění memoranda o 

spolupráci při obnově ateliéru a přilehlých nemovitostí v lokalitě Újezd 23 a 29, Praha 1. 

Rozhodnutím Rady HMP č. 1960 ze dne 16.09.2019 bylo schváleno toto memorandum po 

linii HMP.  

Diskuse:  

 Předkladatel Mgr. David Bodeček požádal doplnit do názvu usnesení (za výměru  

481 m2) k. ú. Malá Strana.  
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 Pro doplněné usnesení hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel hlasování a 6 nehlasovalo. 

 V 16:53 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0096. 

 

5.  Změna výdajových položek v Bezpečnostním fondu 

Materiál předložil Ing. Petr Hejma, 1. místostarosta MČ Praha 1.  

Materiál byl členům ZMČ P1 předložen z důvodu navýšení v rámci již schválených 

finančních prostředků ve výši 460.000 Kč z ORJ 1097 – Bezpečnostní fond na motivační 

program pro strážníky OŘ MP P1 o částku 500.000 Kč. Tato částka nebyla čerpána v roce 

2018. 

Motivační odměny jsou pro strážníky velmi významným faktorem nejen pro samotnou 

stabilizaci práce na OŘ MP P1, která je výrazně náročnější v porovnání s ostatními OŘ. Toto 

navýšení projednala Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality na svém jednání dne 

30.09.2019, a motivační odměny jednoznačně doporučuje schválit. S navýšením finančních 

prostředků na motivační program pro strážníky souhlasila RMČ P1 svým usnesením  

č. UR19_0987 ze dne 15.10.2019. 

 

V rámci diskuse k tomuto bodu nezazněly žádné návrhy nebo změny textu usnesení. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 V 16:56 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0097. 

 

6.  Návrh na udělení čestného občanství 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1.  

Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1 (dále jen 

KOOZ) se na svém jednání 3. září 2019 usnesla, že v letošním roce, jakož i v letech 

následujících, bude udílení čestných občanství i Ceny Prahy 1 koncipovat pokud možno 

tematicky. V roce 2019 si připomínáme 80. výročí vzdoru proti nacistické totalitě a zároveň 

30 let od sametové revoluce, právě tato výročí se tedy promítají do letošního výběru 

osobností, kterým má být uděleno čestné občanství Prahy 1. Z návrhů na udělení čestného 

občanství a Ceny Prahy 1 tedy komise vybírala především takové osobnosti, které se 

zasloužily o cestu k občanské svobodě a k demokracii a svým dílem tak přispěly či stále 

přispívají i k pluralitě názorů ve společnosti, nebo jinak významně připívají k dobré pověsti 

MČ Praha 1. Vzhledem k letošním významným výročím událostí české historie doporučila 

KOOZ udělit mimořádně dvě čestná občanství in memoriam a dvě žijícím osobnostem.  

O společenském přínosu spisovatele a politického vězně Jiřího Stránského nemůže být 

pochyb. Jiří Stránský byl na toto čestné ocenění nominován i vícekrát. Čestné občanství je 

tedy navrženo v roce, kdy Jiří Stránský odešel a kdy si připomínáme výročí konce režimu, 

který jej perzekuoval a věznil. Taktéž o historickém přínosu a významu paní Marie 

Schmolkové není pochyb. Její jméno zaznívá při úvahách čestných občanstvích již 

poněkolikáté. Bylo to v domě na rohu Kamzíkovy a Železné ulice, kde v prosinci 1938 Marie 

Schmolková s Hannou Steinerovou sepsala výzvu o pomoc adresovanou dobrovolníkům 

v zahraničí, která následně přivedla do Prahy mladého bankéře Nicholase Wintona, jehož pozdější 

pomoc válečným uprchlíkům vešla do dějin o poznání významněji než nenápadná pomoc Marie 

Schmolkové. Vzhledem ke vztahu letošních nominací k výročí sametové revoluce nemůže být 

pochyb ani o společenském přínosu Jiřiny Šiklové, která nejen aktivně utvářela český disident 

v 70. a 80. letech, ale i po revoluci byla a stále je veřejně uznávanou osobností, pedagožkou a 

intelektuálkou. U příležitosti výročí sametové revoluce se ocenění dočkává i herec Jan 

Potměšil, dnes aktivně působící na Praze 1. Potměšil v mladém věku utrpěl v souvislosti 
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s revolučním děním doživotní handicap, kterému statečně čelí a jde tak i příkladem všem těm, 

kteří musí čelit podobnému životnímu omezení, jakým je život na vozíku.   

Čestné občanství in memoriam 

Jiří Stránský (1931–2019), spisovatel, básník, novinář, dramatik, skaut, politický vězeň 

Čestné občanství doporučujeme pro jeho neměnné postoje v boji za svobodu a pluralitu 

názorů, za něž byl komunistickým režimem stíhán a vězněn. Svými pevnými názory i 

životním osudem se stal vzorem pro celé generace mladých lidí. Jiří Stránský představuje 

lidskou důstojnost, již si lze udržet i navzdory vnějšímu násilí. 

Marie Schmolková (1893–1940), humanitární pracovnice, sociální demokratka, bojovnice za 

ženská práva Čestné občanství je navrženo za její konkrétní činy, svou činností zachránila 

stovky Židů před smrtí, především dětí. Její zásluhy zůstaly ve stínu činů sira Charlese 

Wintona, ačkoliv právě ona ho k nim inspirovala.  

Čestné občanství 

Jan Potměšil (nar. xxxx), herec a aktivista. Čestné občanství je navrhováno za jeho statečné 

jednání v době sametové revoluce, kdy během aktivní participace na revoluci utrpěl těžké 

zranění, které jej upoutalo na invalidní vozík. Ocenění je navrženo i za jeho silnou vůli v boji 

s následky tohoto zranění, za jeho aktivní postoj k veřejnému dění a uměleckou činnost 

rozvíjenou právě na území MČ Praha 1.  

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. (nar. xxxx), disidentka, doktorka filosofie, socioložka, 

publicistka. Čestné občanství je navrženo nejen pro její reformní názory v době pražského 

jara, statečnost a pevnost názorů během normalizace a významnou práci v disentu, ale také za 

její dlouhodobě aktivní veřejné vystupování, jímž se zasazuje o pluralitu názorů ve 

společnosti a toleranci. 

Diskuse: 

 Mgr. Petr Scholz požádal o hlasování jednotlivých kandidátů per partes a dále navrhl 

doplnit nový bod 3) usnesení ve znění: 

ZMČ P1 schvaluje udělení Ceny Prahy 1 Tomáši Halíkovi za celoživotní přínos, Janu 

Rubešovi za příkladnou službu a Janu Šibíkovi za významný počin. 

S  žádostí o hlasování per partes se ztotožnili MUDr. Jan Votoček a Richard Bureš. 

 Hlasování o pozměňovacím návrhu – doplnění bodu 3) usnesení - Mgr. Petra Scholze = 

pro hlasovalo 8 přítomných členů ZMČ Praha 1, 7 bylo proti, 5 se zdrželo hlasování a 4 

nehlasovali = návrh nebyl přijat. 

Hlasování o udělení čestného občanství per partes: 

- pro pana Jiřího Stránského hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 

- pro paní Marii Schmolkovou hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti a nikdo se nezdržel hlasování - návrh byl přijat. 

- pro pana Jana Potměšila hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování - návrh byl přijat. 

- pro paní Jiřinu Šiklovou hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 1 se 

zdržel a 6 nehlasovalo - návrh byl přijat. 

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval. 

 V 17:22 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0098. 

 

7.  Stanovisko Městské části Praha 1 ke stavbě zázemí a veřejné toalety ve Velké 

strahovské zahradě 

Materiál předložila Mgr. Eva Špačková, členka ZMČ Praha 1.  



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

9 

 

Projekt výstavby zázemí a veřejných toalet ve Velké strahovské zahradě vyvolal významné 

reakce veřejnosti i místních spolků. V rámci diskuse o projektu, který již byl RHMP schválen, 

převažovaly mezi občany negativní reakce. Námitky byly zaměřeny na dvě hlavní oblasti. 

Tou první je ekologické hledisko - Petřín je přírodní památkou, která zároveň představuje 

jedno z posledních míst pro život vzácných druhů živočichů. Druhou zásadní námitkou je 

samotný účel stavby, v dané lokalitě jsou k dispozici i jiné veřejně přístupné toalety, zázemí 

pro správu zahrad lze řešit jiným způsobem. Tento materiál byl předložen proto, že Praha 1 je 

místem, kde doposud měly spolky a sdružení občanů svou nezastupitelnou roli při veřejné 

debatě o tématech, které se naší městské části a života v ní týkají. Z dosavadních vyjádření 

starosty MČ P1 i dalších členů RMČ Praha 1 nebylo zcela zřejmé, jaký názor na projekt 

výstavby ve Velké strahovské zahradě mají. Podle předkladatelky se diskuse nad tímto 

tiskem, může stát dobrou příležitostí, aby na půdě nejvyššího orgánu MČ tyto názory a tolik 

potřebné argumenty veřejně zazněly. V případě, že by Zastupitelstvo MČ Praha 1 vyslovilo 

jasné stanovisko k celé věci, může navržené usnesení sloužit jako opora pro jednání, které by 

Praha 1 s investorem následně vedla. Cílem diskuse nad problematikou stavby na Petříně by 

měl být politický koncensus napříč zastupitelstvem. I proto je ukládací bod 2. usnesení 

navržen ve dvou variantách (A a B), přičemž varianta B je zcela v souladu s příslušným 

usnesením Komise pro životní prostředí RMČ Praha 1 ze dne 08.10.2019, které tato komise 

přijala jednohlasně. V případě shody předkladatelka navrhla obě varianty spojit do jedné 

varianty.  

Usnesení ve znění:  

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1) k o n s t a t u j e , ž e 

• vnímá námitky občanů i spolků k projektu zázemí a veřejného WC ve Velké strahovské 

zahradě 

• nesouhlasí s realizací projektu navržené stavby 

2) u k l á d á 

• Varianta A – jednat s hlavním městem Prahou o přehodnocení 

projektu z hlediska objemu a podoby celé stavby 

• Varianta B – podniknout veškeré možné kroky vedoucí k zastavení 

celé stavby 

2.1 

Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 

Termín: 30.11.2019 

3) u k l á d á 

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 souhrnnou informaci o projektu zázemí a veřejného WC 

včetně konkrétních kroků vůči MHMP, které jednotliví radní na základě námitek občanů již 

učinili 

3.1 

Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 

Termín: 20.11.2019 

Diskuse: 

V rámci diskuse za spolek Petřín pro život vystoupila Petra Pětioká, občanka Prahy 1 a  

Mgr. Lucie Jiříčková Crocro, občanka Prahy 1. 

 Mgr. Petr Kučera požádal o promítnutí prezentace, kterou doprovodil komentářem. 

 

 Jitka Nazarská požádala o přestávku.  

 

Přestávka od 18:06 hod. do 18:08 hod.  
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Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu  

„Dotazy a interpelace“.  

 

8.  Dotazy a interpelace (veřejnosti) 

 

 Zdeněk Čihák, občan Prahy 1 a velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

(interpelaci na základě plné moci přednesl Ing. Filip Dvořák), upozornil na problémy s 

nedostatečným řízením a hlavně s nekomplexním pojetím přípravy Prahy na ochranu před 

povodní. 

 Mgr. Zdenka Kulišová, občanka Prahy 1, interpelovala ve věci petice ohledně zákazu 

používání, provozování a parkování elektrokoloběžek na území MČ Praha 1. 

 Martina Mamula, občanka Prahy 1, vystoupila s nesouhlasem, aby společnost WSF 

Delta s. r. o., vlastník nemovitosti, přeměnila objekt v ulici Lannova 2 (bývalá poliklinika 

Klimentská) na hotel a žádostí o zodpovězení, jaká konkrétní opatření přijala MČ Praha 1 

proti této výstavbě hotelu.  

 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a zástupce velitele jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů, vystoupil ve věci objasnění používání vozu Panda, který je užíván jednotkou 

SDH Praha 1 a jenž se stal terčem kritiky ze strany zaměstnance Úřadu MČ Praha 1 -

manažera pro lepší klima a zároveň předsedy Komise pro participaci a Místní Agendu 21 

Rady MČ Praha 1 

 

Pan starosta upozornil na skutečnost, že v 18:30 hod. by měl být podle Jednacího řádu 

prostor pro dotazy a interpelace zastupitelů MČ P1. Požádal však členy ZMČ P1 o posunutí 

jejich příspěvků až na konec řádného Programu, aby mohli občané své interpelace dokončit. 

Členové ZMČ P1 bez hlasování souhlasili.  

 

 Petra Pětioká, občanka Prahy 1, interpelovala se žádostí o podání podnětu členy 

Zastupitelstva MČ Praha 1 na přezkoumání povolení kácení stromů a keřových porostů 

na Petříně.   

 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1, vystoupil s otázkami k projektu tramvajové trasy – 

Právnická fakulta – Staroměstské nám. – Dlouhá – Revoluční, dále k dohodě se 

společností Lime – elektrokoloběžky, s dotazem na mapu obytných zón a ulic na Praze 1 

a se žádostí o informace ke spolupráci Prahy 1 s Hygienickou stanicí Prahy 1. 

 RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1, interpelovala s opětovnou žádostí o zaslání 

vložených finančních prostředků do příspěvkové organizace NNF, neboť tak nebylo 

učiněno, byť v odpovědi ji bylo ujištěno, že jsou přiloženy a dále se dotázala na způsob 

likvidace PO NNF. 

 Mgr. Petr Burda, občan Prahy 1, vystoupil s poděkováním paláci Žofín za organizaci 

rozloučení s Karlem Gottem a s podnětem na vytvoření a vydání mapy Prahy 1 s 

vyznačením všech budov, které Karel Gott pravidelně navštěvoval nebo v nich působil. 

 Mgr. akad. mal. Lucie Jiříčková Crocro, občanka Prahy 1, interpelovala ve věci 

zastavení a zrušení stavby či přemístění stavby (zázemí zahradní údržby s garážemi a 

veřejnými WC) z Velké strahovské zahrady.  

 Jakub Konáš, občan Prahy 1, vystoupil s reakcí na krátký článek v úvodní rubrice 

měsíčníku JEDNA z měsíce října ohledně brzké výpovědi z nájmu některým obchodům 

se suvenýry (převážně atrapy ruských matrjošek) s dotazem, zda se vypovězení nájmů 

týká i obchodů prodávající nebo propagují falešné výrobky s marihuanou či lihoviny a 

tabák. 

 Nikola Cloud, občanka Prahy 1, interpelovala ve věci stažení námitky MČ Praha 1 

proti hluku a zastínění dvora na stavbu FFÚK. 
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 Markéta Kohoutová, občanka Prahy 1, vystoupila ve věci privatizace domu 

xxxxxxxxx xxxxxxx xx. 

 Ing. arch. Jiří Kučera, občan Prahy 1 a zástupce spolku xxxxxxxxx xxxxxxx xx, 

vystoupil ve věci výstavby objektu FFÚK, Opletalova 47, 49 a slíbené privatizace domu 

xxxxxxxxx xxxxxxx xx. 

 

Na všechny písemně předložené interpelace a dotazy bude dle Jednacího řádu ZMČ P1 

odpovězeno písemně. 

 

Pokračování bodu č. 7: Stanovisko Městské části Praha 1 ke stavbě zázemí a veřejné 

toalety ve Velké strahovské zahradě 

Diskuse: 

V rámci diskuse vystoupila JUDr. Jaroslava Janderová, zastupitelka hl. m. Prahy a Jesika 

Hoffmeisterová, občanka Prahy 1. 

 Mgr. Petr Kučera přednesl protinávrh usnesení, včetně jeho názvu: 

Název usnesení – Stanovisko MČ Praha 1 ke stavbě zázemí a veřejných toalet, a k dalším 

aktivitám projektu „Revitalizace a zpřístupnění vinice ve Velké strahovské zahradě“ na 

Petříně 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1) konstatuje, že Petřín je unikátní svým přírodním a kulturním charakterem, který je 

zapotřebí s náležitou péčí chránit a zachovávat 

2) konstatuje, že záměr hl. m. Prahy realizovat projekt "Zázemí údržby a veřejné WC“ ze 

strany MČ Praha 1 splňuje všechny náležitosti pro realizaci 

3) konstatuje, že občany je třeba zapojovat do plánovaných projektů již ve fázi plánování 

realizace 

4)konstatuje, že zatížení turismem na mnoha místech v Praze 1, včetně některých částí Petřína 

a konkrétně Velké strahovské zahrady, dosahuje či přesahuje limity udržitelnosti a působí 

negativně na život místních komunit s odkazem na nepřiměřenou zatíženost parku 

5)doporučuje Hl. m. Praze připravit a veřejnosti prezentovat návrh postupu k vypracování 

plánu rozvoje a správy Petřína, vč. Velké strahovské zahrady, prostřednictvím metod 

participativního plánování  

6)ukládá požadovat od hl. m. Prahy u všech významných projektů, kde je to možné a účelné, 

včas informovat a zapojovat občany do plánování od samého začátku, během realizace i 

uvádění projektů do běžného provozu 

6.1. Zodpovídá: Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1 

Termín: 31.10.2019 

7)nesouhlasí se znovuobnovením původního průchodu zdí do Velké strahovské zahrady z ulice 

Úvoz, a to z důvodu rizika nepřiměřeného zatížení parku turismem 

 Předkladatelka Mgr. Eva Špačková se protinávrhem usnesení Mgr. Petra Kučery 

neztotožnila. 

 Richard Bureš navrhl pozměňovací návrh bodu 2) usnesení ve znění:  

2) ZMČ P1 ukládá podniknout veškeré možné kroky vedoucí k zastavení celé stavby, případně 

jednat s hlavním městem Prahou minimálně o zásadním přehodnocení projektu z hlediska 

objemu a podoby stavby 
 

Ing. Petr Hejma požádal, v souladu s § 2 odst. 2 JŘ ZMČ P1, o procedurální hlasování o 

prodloužení jednání ZMČ P1 i po 21:00 hod. až do vyčerpání všech bodů z Programu = pro 

hlasovalo 21 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi a 1 nehlasoval – prodloužení 

bylo schváleno. 
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 Ing. Tomáš Heres požádal hlasovat o ukončení diskuse = pro hlasovalo 19 členů ZMČ 

P1, 1 byl proti, 1 se zdržel hlasování a 4 nehlasovali – návrh byl přijat, diskuse byla 

ukončena.  
 

 Richard Bureš požádal o přestávku na jednání politických klubů.  

 

Přestávka od 21:04 hod. do 21:09 hod. na jednání politických klubů 
 

Stanoviska politických klubů: 

 Richard Bureš oznámil, že klub ODS se ztotožňuje s upraveným návrhem usnesení ve 

znění úpravy bodu 2) od Richarda Bureše, se kterým se předkladatelka Mgr. Eva 

Špačková ztotožnila. 

 Mgr. Karel Ulm, MPA, za klub TOP 09, souhlasí s klubem ODS. 

 

 Pro usnesení ve znění protinávrhu Mgr. Petra Kučery hlasovalo 15 přítomných členů 

ZMČ Praha 1, 10 bylo proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

 V 21:13 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0099. 

 

9.  Stanovisko Městské části Praha 1 k provozování sdílených koloběžek 

Materiál předložil David Skála, člen RMČ Praha 1.  

Podle předkladatele vedení MČ P1 podědilo danajský dar od pana Dolínka v podobě 

Memoranda o bikesharingu, ve kterém město přehazuje svoji odpovědnost na městské části 

s vědomím toho, že městské části nemají žádnou možnost jak tento jev regulovat. Od prvního 

momentu bylo x stížností na provozování této živnosti (špatné parkování i bezohledná jízda 

po chodníku). 

V prosinci 2018 proběhly první 2 schůzky se společností Lime, které navazovaly na předchozí 

schůzky s vedoucím Odboru dopravy MČ P1 panem Bc. Czitalem, na kterých si naše městská 

část stanovila svoje požadavky tak, aby společnost Lime mohla v Praze 1 fungovat: 

- dodržování jízdy mimo chodníky (zlepšení informovanosti směrem k uživatelům) 

- parkovat jen na místech k tomu určených po dohodě o jejich umístění s městskou částí 

- místa, kde je jízda na koloběžce nevhodná úplně vyjmout z mapy a při přejezdu do 

nevhodné oblasti stroj vypnout (místa se zvýšenou intenzitou chodců – pěší zóny, Královská 

cesta) 

- zastropovat maximální počet koloběžek na území Prahy 1 

Od ledna zasedá na MHMP pracovní skupina k řešení problému bikesharingu, kde se jednalo 

o možnosti zpoplatnění záboru parkování koloběžek a možnosti nahlížet na tuto činnost jako 

na komerční. V březnu proběhla Dopravní komise na MČ P1, na které se tento problém také 

probíral. Do června 2019 nebylo žádnému požadavku plně vyhověno, ačkoliv proběhlo 

bezpočet schůzek se společností Lime a se zástupci HMP, na kterých jsme byli ujištěni 

s příslušnými odbory HMP, že k dodržení podmínek dojde. V červnu jsme se rozhodli se 

společností Lime přestat jednat a navrhli změnu tržního řádu, která by nám pomohla tento typ 

podnikání regulovat, protože 40% všech jízd se děje na Praze 1. Z toho víc, než 60% tvoří 

turisté, které nezastaví měkká opatření jako parkování mimo vyznačené místo za poplatek, či 

možnost jízdy v zakázané zóně za poplatek. Tyto opatření nepřináší zlepšení, přináší pouze 

větší zisk pro firmu Lime. V rámci této problematiky proběhla schůzka na Ministerstvu 

dopravy s náměstkem ministra. Detaily memoranda a nová pravidla pro provozovatele se 

řešily na výjezdním zasedání radních městských částí P1 – P10 pro dopravu a náměstkem 

primátora pro dopravu dne 11.10.2019. Výstupem tohoto snažení byl příslib, že bude 

novelizováno Memorandum o rozvoji služeb sdílených kol a nastavení nových pravidel. 

Městská část Praha 1 si plně uvědomuje nebezpečnost provozu na chodnících a mezi lidmi jak 
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pro uživatele těchto koloběžek, tak pro všechny ostatní. Nechceme, aby se staří lidé a malé 

děti báli chodit po chodnících a podporovali jsme zde další atrakci pro turisty. 

Znění Návrhu změny tržního řádu za MČ P1: 

Rada městské části Praha 1 na své schůzi dne 25.6.2019 navrhla v rámci připomínkového 

řízení k novele tržního řádu, aby nabízení elektrokoloběžek bylo podřízeno tržnímu řádu a 

mohlo být nabízeno jen na místech k tomu určených, zejména tedy ne na chodnících. Tím by 

se jedna část problému, totiž záměrné parkování koloběžek na chodnících a blokování 

průchodnosti chodníků vyřešila. Samozřejmě skutečnost, že elektrokoloběžky (byť by je 

provozovatel stavěl na vozovku) masívně jezdí po chodnících, vyvolává potřebu dalších 

opatření, která by zřejmě měla zahrnovat sankce přímo pro provozovatele. Současné vedení 

Prahy 1 se i zde snaží o nalezení řešení, což ale může být podmíněno změnou zákona a to není 

v její moci. 

Diskuse: 

K bodům 9 a 10 proběhla sloučená rozprava (viz hlasování v rámci diskuse 

k Programu). 

 Richard Bureš, jeden z předkladatelů bodu č. 10, požádal o úpravu jejich usnesení 

v bodech 2) a 3) takto: 

2) ZMČ P1 bere na vědomí usnesení RHMP, kterým bylo schváleno zrušení memoranda o 

spolupráci v oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol na území hl. m. Prahy 

uzavřeného dne 22.9.2018 mezi společností Lime Network s.r.o., IČ 06363849, se sídlem 

Antala Staška 1859/34, 140 00, Praha 4 – Krč a Hl. m. Prahou, z důvodů nespokojenosti se 

spoluprací definovanou tímto Memorandem a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.2 tohoto 

Memoranda 

3) ZMČ P1 ukládá požádat hlavní město Prahu o vyhodnocení a posouzení spolupráce s 

dalšími účastníky Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol 

na území hl. m. Prahy a případné bezodkladné vypovězení Memoranda vůči dalším 

společnostem, které soustavně a dlouhodobě porušují a nedodržují stanovená pravidla, 

případně pak úpravu ustanovení Memoranda tak, aby podmínky provozu byly řádně popsány 

a vymahatelné 

3.1 Zodpovídá: Mgr. Pavel Čižinský, Termín: 31.10.2019 

 Předkladatel materiálu č. 9 David Skála se ztotožnil s návrhem Martina Kotase na 

doplnění usnesení bodu 3) ve znění:  

ZMČ P1 ukládá projednat možnost postihu a odtahu špatně zaparkovaných sdílených kol 

a koloběžek a požádat hl. m. Prahu, resp. Městskou policii hl. m. Prahy, jako orgán hl. m. 

Prahy, o důslednou kontrolu a řešení přestupků osob, které elektrické koloběžky, kola a 

další sdílené prostředky používají. 
 

 Ing. Michal Caban oznámil, že bude hlasovat pro oba materiály a požádal hlasovat o 

ukončení diskuse = pro hlasovalo 21 členů ZMČ P1, 2 byli proti, a 1 se zdržel hlasování 

– návrh byl přijat, diskuse byla ukončena.  
 

 Mgr. Karel Ulm, MPA požádal o přestávku na jednání politických klubů.  

 

Přestávka od 21:41 hod. do 21:43 hod. na jednání politických klubů 
 

Stanoviska politických klubů: 

 Richard Bureš oznámil, že klub ODS podpoří oba materiály.   

 Mgr. Karel Ulm, MPA, za klub TOP 09 souhlasí s klubem ODS. 

 Ing. Karel Grabein Procházka, za klub ANO 2011, souhlasil také s podporou obou 

materiálů. 
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 Hlasování o pozměněném návrhu usnesení k materiálu č. 9 - předkladatel David Skála 

se s upraveným návrhem bodů 2) a 3) od Martina Kotase ztotožnil. 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1) konstatuje, že si plně uvědomuje nebezpečnost provozu sdílených koloběžek a jejich 

problematické parkování 

2) bere na vědomí usnesení RHMP, kterým bylo schváleno zrušení memoranda o spolupráci v 

oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol na území hl. m. Prahy uzavřeného dne 

22.9.2018 mezi společností Lime Network s.r.o., IČ 06363849, se sídlem Antala Staška 

1859/34, 140 00, Praha 4 – Krč a Hl. m. Prahou, z důvodů nespokojenosti se spoluprací 

definovanou tímto Memorandem a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.2 tohoto Memoranda 

3) ukládá projednat možnosti postihu a odtahu špatně zaparkovaných sdílených 

koloběžek a požádat hlavní město Prahu, resp. Městskou policii hlavního města Prahy jako 

orgán hlavního města Prahy, o důslednou kontrolu a řešení přestupků osob, které elektrické 

koloběžky, kola a další sdílené prostředky používají 

3.1 Zodpovídá: Rada MČ Praha 1, Termín: 31.12.2019 

4) ukládá projednat s HMP zavedení sdílených koloběžek do tržního řádu 

4.1 Zodpovídá: Rada MČ Praha 1, Termín: 31.12.2019 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 V 21:49 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0100. 

 

10.  Stanovisko Městské části Praha 1 k provozování sdílených kol a koloběžek 

Materiál předložili Richard Bureš, Mgr. Karel Ulm, MPA., a Ing. Karel Grabein Procházka, 

členové ZMČ Praha 1.  

Podle předkladatelů, v rámci problematiky neplnění Memoranda o spolupráci v oblasti 

rozvoje veřejných systémů sdílených kol na území hl. m. Prahy ze strany konkrétních 

provozovatelů dochází doposud k mnoha vyjádřením v médiích, závěrech jednání příslušných 

komisí RMČ Praha 1, předkládání informací zastupitelstvu a dalších nekonkrétních kroků. 

S ohledem na důležitost problematiky a prokazatelný negativní dopad neregulovaného 

podnikání, byl zastupitelstvu předložen tento tisk obsahující nejen souhrn relevantních 

odborných a technických informací, ale především pak úkoly nutné pro vyjádření jasného 

postoje ZMČ P1 jakožto základního a nejvyššího orgánu Městské části Praha 1. Materiál 

v bodu 1) poprvé komplexně popisuje jednotlivá porušení příslušných předpisů a norem, a to 

především ze strany provozovatele koloběžek společnosti Lime. V dalších bodech pak ukládá 

starostovi MČ Praha 1 Mgr. Pavlu Čižinskému a RMČ Praha 1 jednotlivé úkoly, které jasně a 

srozumitelně dokládají postoj Zastupitelstva MČP1 a povede k realizaci opatření vedoucích 

k řešení problematiky v zájmu obyvatel městské části Praha 1. Materiál také vychází 

z opakovaného projednávání dané problematiky na jednáních příslušných komisí RMČ P1, 

kde opakovaně dochází k přijetí usnesení vyzývajících k řešení problému, vypovězení 

memoranda, výzvám Městské policie k tvrdší kontrole a postihům jízdy po chodnících,  

a i z mediálních výstupů jednotlivých radních v tomto i minulém volebním období atd. Dle 

předkladatelů je zřejmé, že mimo jednání zastupitelstva vnímají všichni napříč politickým 

spektrem otázku sdílených koloběžek a neudržitelný stav jejich dalšího provozu na území 

Prahy 1 velmi kriticky. Je proto nutné, aby nejvyšší orgán městské části Praha 1 zcela jasně 

shrnul známá fakta a vyslovil svůj názor a apel na orgány hl. m. Prahy. V letošním roce bylo 

možné v médiích sledovat různá prohlášení příslušných zástupců hl. m. Prahy, v kterých bylo 

slibováno mnoho změn v dané problematice. Šlo zejména o nastavení jasných pravidel a 

vynucení technických opatření na straně provozovatelů sdílených kol a koloběžek, například 

jako vypínání pohonu v takzvaných „red zónách“, nemožnost parkování mimo vyhrazená 
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místa a další. Do dnešního dne však zůstalo jen u těchto mediálních prohlášení a k reálné 

nápravě stále se zhoršujícího stavu dodnes nedošlo. Kromě uvedeného materiál reaguje i na 

aktuálně organizovanou petici občanů městské části Praha 1 „Za zákaz provozu a parkování 

elektrických koloběžek na chodnících“, kterou už podepsaly stovky lidí a která bude jistě 

následně předmětem jednání zastupitelstva. Ta vyjadřuje vůli mnoha obyvatel Prahy 1 a je 

nutné, aby se zastupitelstvo k celé problematice jasně vyjádřilo. Celý materiál je tak veden 

snahou předkladatelů skutečně řešit danou problematiku ku prospěchu občanů, a to na základě 

relevantních odborných fakt, a především pak bez politického ovlivňování postojů 

jednotlivých zastupitelů. 

Diskuse: 

 Hlasování o upraveném návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1) konstatuje, že  

 si plně uvědomuje nebezpečnost aktuálního provozu sdílených kol a koloběžek na 

chodnících a problematiky jejich parkování tamtéž 

 ze strany společnosti Lime Network s.r.o., IČ: 06363849, se sídlem Antala Staška 

1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč (dále též jen „společnost Lime") je soustavně a 

dlouhodobě porušováno memorandum o rozvoji služeb sdílených kol uzavřené mezi 

hlavním městem Prahou a mimo jine společností Lime, ve kterém jsou zahrnuty i 

koloběžky/elektrické koloběžky a jsou zde stanoveny také podmínky provozu sdílených 

kol/koloběžek. 

Porušování se týká zejména následujících bodů: 

 koloběžky nejsou odkládány na místa, kde by nebyly překážkou pro ostatní účastníky 

silničního provozu 

 společnost Lime s městskou částí Praha 1 neprojednala vhodná a bezpečná místa  

k odkládání koloběžek, kde by neomezovaly a neohrožovaly ostatní účastníky provozu 

 v návaznosti na toto uživatele ani nemůže informovat o těchto místech a motivovat je  

k jejich využívaní 

 nevhodné a nebezpečně odložené koloběžky nepřesouvá na s městskou částí Praha 1 

domluvená místa nebo na jiné pozemky, ke kterým by mela souhlas majitele, neboť 

žádnou dohodu s městskou částí Praha 1 v tomto smyslu neuzavřela 

 koloběžky zjevně nesplňují podmínky vyžadované českou legislativou, a to vyhláškou  

č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 

se jedná minimálně o následující porušení podmínek:  

o koloběžka nemá dvě na sobě nezávislé účinné brzdy (má pouze zadní brzdu); 

o koloběžka nemá zadní odrazku červené barvy o ploše nejméně 2000mm2 a 

žádná odrazka, kterou má, není ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; 

uživatel není nikterak upozorněn, že by na svém oděvu nebo obuvi měl mít 

odrazové materiály nahrazující zadní odrazku; 

o koloběžka nemá přední odrazku bílé barvy o ploše nejméně 2000 mm2; uživatel 

není nikterak upozorněn, že by na svém oděvu nebo obuvi měl mít odrazové 

materiály nahrazující tuto odrazku; 

o koloběžka nemá na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol 

nejméně jednu boční odrazku oranžové barvy („autožluť') na každé straně 

kola, rovněž tyto odrazky nejsou nahrazeny na bocích kola nebo na bocích 

plášťů pneumatik či na koncích blatníků; uživatel není nikterak upozorněn, že 

by na bočních částech svého oděvu měl mít odrazové materiály nahrazující 
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tuto odrazku. Pokud již koloběžka má nějaké boční odrazky (dle typu), očividně 

nesplňují požadavky uvedené vyhlášky na barevné provedeni dle uvedené 

vyhlášky 

o světlomet svíticí dopředu není seřízen a trvale upraven tak, aby referenční osa 

světelného toku protínala rovinu vozovky nejdále 20 m od světlometu, tj. 

přední světlo koloběžky oslňuje ostatní protijedoucí / protijdoucí účastníky 

silničního provozu 

o koloběžka má zadní světlo, toto vsak není v požadované výšce 250-900 mm nad 

rovinou vozovky; uživatel není nikterak upozorněn, že koloběžka není vybavena 

pro jízdu za snížené viditelnosti, neboť' při půjčování koloběžky nedostává 

návod k obsluze, který by byl opatřen tímto jednoznačným a zřetelným 

upozorněním. K tomuto je nutno uvést, že společnost Lime vědomě počítá s tím, 

že koloběžky budou v provozu i za snížené viditelnosti 

 společnost Lime bez jakékoliv dohody s městskou částí Praha 1 zcela svévolně 

opakovaně upravuje zóny, ve které uživateli hrozí pokuta za opakované parkování 

nebo zablokování učtu 

 naprostá většina uživatelů v rámci území městské části Praha 1 používá pro jízdu na 

koloběžce společnosti LIME chodníky, čímž uživatelé zjevně porušují zákon  

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž po 

chodnících se uživatelé zpravidla pohybuji rychlosti, která značně překračuje rychlost 

chůze (maximální rychlost koloběžek je 25 km/h); tímto, zejména ve spojení s jízdou ve 

skupině, ohrožují chodce 

 společnost LIME bezplatně využívá pozemní komunikace (zpravidla chodníky)  

k realizaci svého podnikatelského záměru způsobem nepřejímaným zákonem  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako obecné 

uzívaní pozemních komunikaci dle tohoto zákona 

2) bere na vědomí usnesení RHMP, kterým bylo schváleno zrušení memoranda o spolupráci  

v oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol na území hl. m. Prahy uzavřeného dne 

22.9.2018 mezi společností Lime Network s.r.o., IČ 06363849, se sídlem Antala Staška 

1859/34, 140 00, Praha 4 – Krč a Hl. m. Prahou, z důvodů nespokojenosti se spoluprací 

definovanou tímto Memorandem a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.2 tohoto Memoranda 

3) ukládá požádat hlavní město Prahu o vyhodnocení a posouzení spolupráce s dalšími 

účastníky Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol na 

území hl. m. Prahy a případné bezodkladné vypovězení Memoranda vůči dalším 

společnostem, které soustavně a dlouhodobě porušují a nedodržují stanovená pravidla, 

případně pak úpravu ustanovení Memoranda tak, aby podmínky provozu byly řádně popsány 

a vymahatelné 

3.1 Zodpovídá: Mgr. Pavel Čižinský, Termín: 31.10.2019 

4) ukládá požádat hlavní město Prahu, resp. Městskou policii hlavního města Prahy jako 

orgán hlavního města Prahy, o důslednou kontrolu a řešení přestupků osob, které elektrické 

koloběžky, kola a další sdílené prostředky používají pro jízdu po chodníku a o posouzení 

možného postihu a odtahu špatně zaparkovaných – odložených koloběžek, kol a dalších 

sdílených prostředků 

4.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 31.10.2019 

5)ukládá projednat s hl. m. Prahou rychlou změnu tržního řádu tak, aby nabízení, 

parkování a provoz sdílených kol a koloběžek bylo v tržním řádu ošetřeno a zakázáno vyjma  

k tomu určených míst 

5.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, Termín: 31.12.2019 
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6)ukládá připojit se k oznámení MČ Praha 2 vůči společnosti Lime, vedení této společnosti, 

případně vůči mateřské společnosti Lime HQ, 85 Second Street, San Francisco, 

CA 94104 USA, pro podezření z trestného činu obecného ohrožení dle § 272 zákona  

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

6.1 Zodpovídá: Mgr. Pavel Čižinský, Termín: 31.10.2019 

7) ukládá seznámit s tímto usnesením hlavní město Prahu a náměstka primátora 

hlavního města Prahy pro oblast dopravy 

7.1 Zodpovídá: Mgr. Pavel Čižinský, Termín: 31.10.2019 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 11 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 8 

se zdrželo hlasování a 5 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

11.  Krátkodobé pronájmy 

Materiál předložil Mgr. Pavel Nazarský, místostarosta MČ Praha 1.  

Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena na vědomí zpráva o postupu řešení problematiky 

krátkodobého ubytování, a to na základě interpelace pana MUDr. Jana Votočka, člena 

Zastupitelstva MČ Praha 1, z 8. zasedání ZMČ Praha 1 dne 17.09.2019. V materiálu 

předkladatel zhodnocuje téměř roční snahu vyřešit aspoň dílčím způsobem některé aspekty 

krátkodobých ubytování.  

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupil, mimo jiné, Bc. Miroslav Stejskal, ředitel Městské policie 

Praha 1. 

 Mgr. Vladan Brož, předseda Návrhového výboru, upřesnil doplnění usnesení:  

1) ZMČ P1 bere na vědomí předloženou zprávu o postupu řešení problematiky krátkodobého 

ubytování dle přílohy tohoto usnesení (včetně příloh č. 1 – 7). 

 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 1 

se zdržel hlasování a 7 nehlasovalo. 

 V 22:30 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0101. 

 

12.  Zpráva - jednání o Nemocnici Na Františku 

Materiál předložil Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1.  

Předkladatel předložil tuto zprávu na základě úkolu z usnesení Zastupitelstva  MČ Praha 1 

číslo UZ19_0072 ze dne 22.05.2019. Aktuální stav jednání o vyřešení vztahů k nemovitému 

majetku Nemocnice Na Františku. Základní výchozí body: 

     1) politická dohoda mezi představiteli hlavního města Prahy a Městské části Praha 1 vždy 

obsahovala bod, dle něhož Městská část Praha 1 musí mít zajištěnu určitou pojistku ohledně 

nemovitostí, a to pro případ, že se hlavní město Praha v budoucnu pokusí o něco obdobného 

(nebo i horšího) jako byl privatizační pokus bývalé radnice Prahy 1 (TOP09, ODS, ČSSD) na 

přelomu let 2017/2018 nebo o jinou formu zpronevěření se dnešní dohodě, totiž závazku 

provozovat nemocnici pro Pražany za obvyklých podmínek, za jakých obce/kraje/stát zajišťují 

poskytování zdravotní péče svým občanům/obyvatelům, a  

      2) usnesení rad i zastupitelstev jak hlavního města Prahy, tak i Městské části Praha 1 dosud 

ohledně řešení otázky nemovitého majetku hovořila o nutnosti „prověřit funkčnost projektu 

bez odsvěření“.  

      Varianty řešení, které jsou aktuálně při jednáních alespoň jednou stranou zmiňovány nebo 

které jsou pojednávány v právních analýzách, jsou následující: 

      a) nájem nemovitostí ze strany Městské části Praha 1 pro Metropolitní nemocnici  

Na Františku, viz též usnesení Komise pro zdravotnictví Městské části Praha 1 
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      b) věcné břemeno (služebnost), které by Městská část Praha 1 zřídila pro Metropolitní 

nemocnici Na Františku 

      c) zakotvení zvláštních podmínek pro správu a nakládání Městské části Praha 1 se svěřeným 

nemovitým majetkem sloužícím nemocnici (a to v tom smyslu, že tento majetek slouží za 

stanovených podmínek výhradně Metropolitní nemocnici Na Františku), a to do přílohy č. 10 

statutu hlavního města Prahy 

      d) zřízení zapsaného ústavu, který by hlavní město Praha spolu s Městskou částí Praha 1 

založily, který by nemovitosti vlastnil a dával je k dispozici Metropolitní nemocnici  

Na Františku  

      e) odsvěření nemovitého majetku ze správy Městské části Praha 1 do přímé správy hlavnímu 

městu Praha 

Diskuse: 

V rámci diskuse vystoupil Ing. Zdeněk Kovářík, 1. zástupce tajemníka v oblasti finanční a 

majetkové.  

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 7 bylo proti, 1 se 

zdržel hlasování a 2 nehlasovali. 

 V 22:56 hod. bylo přijato usnesení č. UZ19_0102. 

 

13.  Vizuální smog na Praze 1 

Materiál předložil Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1.   

Jak v médiích, tak na sociálních sítích se čím dál tím víc diskutuje problematika vizuálního 

smogu. Drtivá většina společnosti si přeje, aby docházelo ke snižování vizuálního smogu. Jak 

je vidět, na fotografiích, centrum je zaplavené reklamami, které byly v průběhu času 

nasmlouvány a přerostly rozumnou míru. Již v minulém volebním období komise tuto věc 

začaly řešit. Na minulém zastupitelstvu proto předkladatel interpeloval Radu MČ Praha 1 

s požadavkem o přehled veškeré reklamy na území Prahy 1 a s žádostí o snížení tohoto počtu. 

Předkladatel tímto tiskem požádal zastupitelstvo, aby sama Praha 1 zredukovala míru 

nasmlouvané reklamy a to samé požadovala po hl. m. Praze a dalších společnostech, které 

mají na Praze 1 zařízení, které jsou využívány zejména k reklamě (např. telefonní budky). 

V programovém prohlášení koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP09, STAN, KDU-

ČSL) je uvedena v sekci Odpovědný rozvoj Prahy věta: „Zasadíme se o omezení vizuálního 

smogu“. Stejná prohlášení se dočetl v monitoringu i od zástupců koalice Prahy 1 (Praha 1 

sobě, Piráti, My co tady žijeme - STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů a Zelená pro jedničku). 

Po roce si předkladatel nevšiml, že by koalice přijala opatření, kterými by tento problém 

řešila.  

Zastupitelstvu MČ Praha 1 bylo navrženo přijmout usnesení, kterým bude deklarovat boj proti 

vizuálnímu smogu v rámci svého usnesení a přijme opatření, kterým tento požadavek naplní, 

tzn  doporučit hl. m. Praze, aby omezilo množství reklamy umístěné na Praze 1 a sama MČ 

Praha 1 vypověděla některé smlouvy spojené s reklamními nosiči. Telefonní budky jsou 

samostatné téma. Jak je uvedeno v článku Echo 24, téměř nikdo je již nevyužívá, a přesto 

v centru pořád jsou. K čemu se vlastně používají? Je to místo pro dealery drog a místo pro 

reklamní nosiče. Podle přiložených fotografií je jasné, že je to lukrativní místo pro reklamu, 

která s ostatními reklamami tvoří již výše uvedený a většinou nechtěný vizuální smog! 

Operátor O2 ke konci letošního roku ukončí provoz všech veřejných telefonních automatů 

mimo ty, které musí povinně mít v nejmenších obcích. Z nyní provozovaných 3900 

telefonních budek jich příští rok zbude 1150 v obcích do 200 obyvatel. Ve středu to řekla 

mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Důvodem rušení je fakt, že z budek téměř nikdo nevolá, 

protože všichni mají mobily. „V posledních letech se výrazně navýšilo pokrytí mobilní sítí 

4G, které je v České republice dostupné na 96,9 procenta území, a je tak jedno z nejlepších 
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v Evropě. Většina lidí používá mobilní telefon nebo pevnou linku a telefonní budky tak 

postupně ztrácí svůj smysl,“ uvedla mluvčí s tím, že z některých automatů volají lidé méně 

než jednou za měsíc. Operátor bude dál provozovat automaty v místech, na kterých mu to 

v rámci tzv. univerzální služby ukládá Český telekomunikační úřad. Ten každý rok stanovuje 

parametry pro velikost obce, ve které by alespoň jedna budka měla být. Dalším důvodem 

pro povinnost umístění budky je slabý mobilní signál. Ztrátu z jejich provozování pak 

operátorovi hradí stát. Dotace se pohybuje kolem 9000 Kč na jeden automat za rok. Vedle 

snižujícího se počtu hovorů jsou dalším důvodem k rušení vysoké nároky na údržbu a boj 

s vandalismem. Budky se spíše než místem pro volání stávají terčem vandalů. Výnosy 

z volání tak ani zdaleka nepokrývají náklady na údržbu a provoz. 

Návrh usnesení ve znění:  

Zastupitelstvo MČ Praha 1 

1) Bere na vědomí dlouhodobý problém s vizuálním smogem na území MČ Praha 1 

2) doporučuje Radě MČ Praha 1, aby jednala s hlavním městem Praha o snížení reklamy 

(vizuálního smogu) na území MČ Praha 1 

 

V rámci diskuse nezazněly návrhy na úpravu či změnu usnesení.  

 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 12 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 5 

se zdrželo hlasování a 6 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

 

Pokračování bodu: Dotazy a interpelace (členů ZMČ P1) 
 

 Ing. Tomáš Heres, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci netransparentního jednání 

předsedy Komise obecního majetku MČ Praha 1. 

 Mgr. Karel Ulm, MPA, člen ZMČ Praha 1, vystoupil kvůli odstranění vzrostlého stromu 

na ostrůvku kruhového objezdu mezi ulicemi Dušní a V Kolkovně a s dotazem jaký byl 

důvod jeho odstranění a kdy bude strom nahrazen. 

 Mgr, Karel Ulm, MPA. člen ZMČ Praha 1, se dotázal na dokument „Pravidla užívání 

veřejných prostranství na r. 2020“.    

 Richard Bureš, člen ZMČ Praha 1, interpeloval s žádostí o lepší spolupráci koaličních 

členů s opozičními a s výzvou k naplňování slibovaného programu a avizovaných změn na 

ustavujícím zasedání Zastupitelstvu MČ Praha 1 z úst pana starosty. 

 Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1, požádal o sdělení informací k nebytovému prostoru 

v  Dušní 1 (bývalé zámečnictví), zejména, kdy bude opět v tomto prostoru otevřeno žádané 

zámečnictví.  

 Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s opětovnou žádostí o přehled veškeré 

reklamy na území MČ Praha 1, zejména o přehled smluv, jenž umožňují umístění reklamy 

na území Praha, o který žádal v rámci interpelace na minulém zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha 1 dne 17.09.2019 a bohužel na ni nedostal uspokojivou odpověď.   

 Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o sdělení hlasování 

jednotlivých členů Rady MČ Praha 1 ve věci pronájmu bytu v Pařížské ulici paní 

xxxxxxxxx. 

 Mgr. Petr Scholz, člen ZMČ Praha 1, odevzdal písemnou interpelaci s dotazy k dopravní 

situaci řady ulic u Mariánského náměstí a ke garážím na rohu Mariánského náměstí a 

Husovy ulice. 

 Mgr. Petr Scholz, člen ZMČ Praha 1, interpeloval radního Mgr. Davida Bodečka 

ohledně výpovědi nebytového prostoru v domě Dušní 1. Interpelace nebyla předána  

v písemné podobě, tudíž na ni podle JŘ nebude odpovídáno písemně. 
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Na všechny písemně předložené interpelace a dotazy bude dle Jednacího řádu ZMČ P1 

odpovězeno písemně. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 .  z a s e d á n í   

Z a s t u p i t e l s t v a  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a  1  

b y l o  u k o n č e n o  v  2 3 : 2 7  h o d .    

p a n e m  s t a r o s t o u  M g r .  P a v l e m  Č i ž i n s k ý m  
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Ověřovatelé dnešního zápisu: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                    v.r.                                                                                              v.r. 

     Mgr. Filip Kračman                                                                 Ing. Michal Caban 

        člen ZMČ Praha 1                                                                člen ZMČ Praha 1                    

  

 

         

 

 

v.r. 

                                 Mgr. Pavel Čižinský 

                                                        starosta MČ Praha 1  

                                                                       

 

 

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 29.10.2019 a jeho součástí jsou přehled usnesení a stenografický 

záznam, včetně protokolů o výsledku každého hlasování, které jsou uloženy 

v kanceláři oddělení volených orgánů (OVO), Odboru Kancelář starosty, Úřad MČ 

Praha 1 – Vodičkova 18.         


