
Zápis č. 8 
 

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1, 
konané dne 7. 10. 2019 

 
Přítomni:    
Ing. Karel Grabein Procházka - předseda 

Jan Hřebíček - místopředseda 

Mgr. Eva Holá 
Mgr. Štefan Kabátek 

JUDr. Zuzana Chlupáčová 

JUDr. Jaroslava Janderová 
 
Host: Bc. M. Stejskal – ředitel MP P1 
 

Omluveni: MUDr. Jan Votoček 
 
Zapsal: Michaela Kočí 
 
Program jednání:  
 

1. Prezence, kontrola zápisu, jmenování ověřovatele, schválení programu jednání 

 

2. SDH Praha 1 – informace o nařízení odstranění stavby ve vlastnictví MHMP 

(Novomlýnská vodárenská věž, pozemek č. 333/1 (řízení stavebního úřadu MČ 

P1) 

 

3. SVJ Dlouhá 14 – Ing. Mánek, stížnost (informace) na nekompetentní jednání 

technika OTMS pí. Dekojové v souvislosti s kontrolní prohlídkou NP N101 

 

4. Zpětné informace radního Ing. Hejmy – viz. zápis ze dne 3.6., vč. informace 

plnění příslibu v rámci uzavřené Koncepce mezi MHMP a MP (stavy strážníků 

aj.). K tomuto bodu jednání přizván host, ředitel MP Prahy 1 Bc. Stejskal. 

 

5. Zpětné informace starosty Mgr. Čižinského – viz. zápis ze dne 2.9., informace 

vztahující se k Metropolitní nemocnici Na Františku 

 
6. Různé 

- Aktuální informace od pana starosty – soudní spor Dlouhá 14 

- Na žádost JUDr. Janderové, doplněn bod.: Kácení stromů na Petříně (Velká strahovská 

zahrada) 



 
1)Prezence, kontrola zápisu, jmenování ověřovatele, schválení programu 

jednání 

-    Zápis č.7 schválen bez připomínek 

- Schválen program jednání č. 8 s tím, že bylo k bodu Různé doplněno téma - 

na žádost členky KV JUDr. Janderové: Kácení stromů na Petříně (Velká 

strahovská zahrada). 

- Ověřovatelem zápisu byl jmenován člen Mgr. Štefan Kabátek 

hlasování 7-0-0 

 

2) SDH Praha 1 – informace o nařízení odstranění stavby ve vlastnictví MHMP 

(Novomlýnská vodárenská věž, pozemek č. 333/1 (řízení stavebního úřadu MČ 

P1) 

Předseda KV informoval členy o obdrženém dopisu resp. odvolání od Sboru 

dobrovolných hasičů Praha 1, který se týká nařízení odstranění stavby ve vlastnictví 

Hl.m.Prahy. Informace se týká stavby přiléhající ze západu k Novomlýnské 

vodárenské věži na pozemku parc. č. 333/1. Předseda k tomuto dále uvedl, že tímto 

odvoláním se zabývá Rada MČ Prahy 1 a Kontrolní výbor vzal tyto informace pouze 

na vědomí. 

 
3)SVJ Dlouhá 14 – Ing. Mánek, stížnost (informace) na nekompetentní jednání 

technika OTMS pí. Dekojové v souvislosti s kontrolní prohlídkou NP N101 

Předseda KV informoval o dopisu obdrženém od předsedy výboru SVJ Ing. Mánka 

(Dlouhá 14), který je adresován na vedoucího odboru OTMS Mgr. Vaňka, ve věci 

stížnosti na nekompetentní jednání technika OTMS a výzvu k nápravě. Předseda dále 

sdělil, že na příštím jednání KV, tj. 4.11. bude informovat členy o podané zpětné 

informaci od Ing. Vaňka, resp. stav vyřízení této stížnosti, kterou vzal KV na vědomí.  

 

4)Zpětné informace radního Ing. Hejmy – viz. zápis ze dne 3.6., vč. informace 

plnění příslibu v rámci uzavřené Koncepce mezi MHMP a MP (stavy strážníků 

aj.). K tomuto bodu jednání přizván host, ředitel MP Prahy 1 Bc. Stejskal. 

Na základě minulého jednání KV a vzešlých dotazů, týkajících se rušení nočního klidu 

a to zejména v lokalitě ulice Dlouhá a dotazů na aktuální stav strážníků resp. plnění 



příslibu v souvislosti s uzavřením Koncepce mezi HMP a MP, byl k tomuto bodu 

jednání přizván host, ředitel MP Prahy 1 Bc. Stejskal. 

Ředitel MP P1 Bc. Stejskal poskytl členům přehledné informace o stávajícím stavu vč. 

personálního obsazení, kdy k dnešnímu dni je na Praze 1: 233 strážníků oproti 

stanovenému tabulkovému počtu 279. Denní obsazenost je 40 strážníků a noční 

v průměru 26 strážníků. Bc.Stejskal dále informoval, že do roku 2010 se dařilo 

naplňovat tabulkový stav strážníků s tím, že od roku 2013 se bohužel naopak nedaří 

jejich odchod zastavit. I přes veškeré motivační programy pro strážníky, zde převažuje 

k nástupu zájemců o pracovní pozici strážníka určitá společenská obava resp. 

obviňování ze strany občanů např. nepřiměřený zásah, nahrávání atd. Ředitel Stejskal 

taktéž sdělil, že hluk se nedá odstranit represí a bohužel s aktuálním počtem strážníků, 

kdy jsou vyčleněny 3 tříčlenné hlídky na danou lokalitu vs. davy cca 300 opilých turistů 

je v současnosti nereálné řešení resp. minimální možnost na zklidnění této situace. 

Ředitel MP P1 sdělil, že by na zklidnění lokality Prahy 1, bylo třeba cca 330 strážníků. 

Bc. Stejskal nicméně také uvedl, že nejde jen o nízké počty strážníků, ale také 

neefektivní vymáhání sankcí, které jsou za přestupky uděleny a dále poskytnul 

statistický přehled činnosti za rok 2019, resp. do 31.8.  

Bc. Stejskal dále dodatečně zašle detailnější informace k jednotlivým položkám (viz. 

např. § 4/2).  

Členka KV JUDr. Janderová vznesla dotaz na podporu bytové politiky ze strany MČ 

Prahy 1 směrem k MP P1. K tomuto ředitel MP P1 uvedl, že poskytovaný počet resp. 

určená kvóta bytů pro strážníky je obsazena s tím, že doposud nebylo vyhověno 

žádosti Bc. Stejskala v rámci žádosti výměny bytu strážníka za větší a přidělení 

potřebných dalších dvou bytů. Dále byla sdělena informace, že ze strany MČ Prahy 1 

je poskytnuta finanční podpora v rámci odměn pro cca 130 strážníků ve výši 7.000,- 

Kč na osobu. 

Člen KV Mgr. Kabátek vznesl dotaz týkající se analytických výstupů. Poukázal, že 

členění statistického přehledu neumožňuje identifikovat konkrétní počet přestupků, 

které jsou rezidenty vnímány jako nejčastější problémy (požívání alkoholu na ulicích, 

ve kterých je to vyhláškou MHMP zakázáno; jízda na e-koloběžkách po chodnících, 

blokování vozovky prostředky beer-bike). Požádal  Bc. Stejskala o odhad podílu těchto 

přestupků a vysvětlení, zda považuje stávající právní předpisy pro výkon činnosti MP 

za dostačující a uvedl příklady, jak zahraniční turisté se naučili vyhnout postihu MP. 

Bc. Stejskal sdělil, že jeho kvalifikovaný odhad přestupků je u e-koloběžek cca 80% 



všech přestupků cyklistů, který bylo za uplynulých 8 měsíců letošního roku 1 327. U 

přestupků proti obecní vyhlášce zakazující požívání alkoholu na vybraných veřejných 

místech je 2760.  Stejskal informoval, že veškeré úpravy či změny legislativy, která by 

vedla ke zlepšení této situace i v rámci uplatňovaných zákonů upravuje a schvaluje 

Poslanecká sněmovna. Mgr. Kabátek uvedl, že tato skutečnost je dobře známa, že 

otázkou je spíše s jakými návrhy přichází management MP za příslušným radním MČ 

P1 a především radním pro bezpečnost MHMP, neboť hl.m.Praha má právo 

zákonodárné iniciativy. 

Dále byl vznesen dotaz JUDr. Chlupáčovou směrem k řediteli MP, zda by pomohla 

nějaká podpora? Ředitel na toto reagoval s tím, že na úrovni MČ P1 bohužel ne, již 

také zmíněno viz. výše. Dále také konstatoval, že v lokalitě Prahy 1 je mnoho subjektů, 

které Prahu 1 pouze vysávají a nemají o lokalitu jako takovou v žádném směru zájem, 

kdy jediným účinným prostředkem by byla úprava legislativy napříč politickým 

spektrem a na úrovni Parlamentu ČR.  

Po další vzájemné diskuzi a domluvě členů KV, budou přes tajemnici pí. Kočí, zaslány 

dodatečné dotazy směrem k řediteli Bc. Stejskalovi. Členové KV se shodli, že tato 

problematika vyžaduje trvalou pozornost. 

 

5)Zpětné informace starosty Mgr. Čižinského – viz. zápis ze dne 2.9., informace 

vztahující se k Metropolitní nemocnici Na Františku 

Předseda KV Ing. Grabein informoval členy, že doposud neobdržel od pana starosty 

zpětnou informaci vztahující se k dotazu o průběžném naplňování jednotlivých bodů 

v rámci usnesení HMP č. 882 ze dne 13.5. 2019, vztahující se „k postupu při zajištění 

fungování Nemocnice Na Františku prostřednictvím Metropolitní nemocnice Na 

Františku a časový harmonogram“. Dále k tomuto tématu vznesl Kontrolní výbor 

následující doplňující dotazy, které budou prostřednictvím tajemnice postoupeny panu 

starostovi. 

Doplňující dotazy členů Kontrolního výboru: 

- Jakým způsobem mají být převedeny osobní údaje pacientů ze subjektu na jiný 

subjekt? 

- Jakým způsobem budou převáděny dodavatelské smlouvy na jiný subjekt? 

- Kdo má za MČ Praha 1 a za MHMP v kompetenci řešení převodu a vše spojené 

s nemocnicí Na Františku? 



Předseda k tomuto tématu dále uvedl aktuální informaci v rámci jednání, že VZP je 

ochotna poskytnou finanční prostředky, ale v rámci příspěvkové organizace vedené 

pod MČ P1. 

 

7. Různé 

a)Aktuální informace od pana starosty – soudní spor Dlouhá 14. Předseda KV 

přetlumočil informace, které obdržel prostřednictvím Mgr. Šibravové (právní oddělení 

MČ P1) v následujícím znění: 

Aktuální situace ohledně užívání nebytové jednotky č. 618/101 v domě č.p. 618, k.ú. 

Staré Město, Dlouhá 14, Praha 1, je následující: 

 

Společnost Morgenstern s.r.o. podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žalobu o určení 

neplatnosti výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor.  Dne 23.09.2019 obdržela 

MČ Praha 1 usnesení tohoto soudu s výzvou k vyjádření se k žalobě. Dne 04.10.2019 

zaslala MČ Praha 1 vyjádření k žalobě a zároveň vzájemný návrh dle ustanovení § 97 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, na vyklizení předmětných nebytových 

prostor. Nyní bude následovat nařízení soudního jednání v dané věci. 

b)Na žádost členky KV JUDr. Janderové, doplněn bod Různé: Kácení stromů na 

Petříně (Velká strahovská zahrada), vztahující se ke stavbě zázemí pro zahradníky a 

veřejných záchodků. Členka JUDr. Janderová k tomuto dále uvedla, že vedla rozhovor 

s náměstkem primátora p. Hlubučekem z MHMP, který se vyjádřil, že kdyby MČ P1 

vyslovila nesouhlas, tak by taktéž nikdy nedal souhlas k výběrovému řízení v částce 

15 mil. Kč. Dále sdělila, že na MHMP putují petice proti tomuto rozhodnutí a kdy kácení 

v doposud nedotčené lokalitě turisty bylo zahájeno ve vegetačním období a bez 

biologických průzkumů. Tento aktuální problém, proti kterému se ohrazují zejména 

občané Prahy 1, bude dále projednáván na Komisi životního prostředí, kdy bude členy 

KV zpětně JUDr. Janderová informovat. 

c) Členka KV JUDr. Chlupáčová dodatečně doplnila do bodu Různé – žádost 

nájemníka BJ. v ulici Jeruzalémská 9/1283, pana Emila Krásy, který požaduje ze 

strany MČ P1 navrácení investic do provedené rekonstrukce. Žádost vč. 

fotodokumentace, bude postoupena k dalšímu vyřízení radnímu pro oblast majetku 

Mgr. Bodečkovi, který má tuto problematiku ve své gesci a který bude KV zpětně 

informovat o stavu vyřízení v této věci. 

 

 

Ověřovatel: Mgr. Štefan Kabátek                 Předseda: Ing. Grabein Procházka 

 

 

Příští jednání Kontrolního výboru se koná 4.11. 2019 od 16.00hod 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


