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Z Á P I S  

 

10. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 28.11.2019 od 14:00 hodin 
v posluchárně Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1 

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 14:10 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 16:03 hod. do 16:20 hod. (přerušení zasedání na žádost Policie ČR) 

                    od 17:41 hod. do 17:50 hod. (přestávka na jednání politických klubů). 

  

Ukončení jednání: Jednání ukončil v 19:25 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 17:15 hod.)   

                               Mgr. Eva Špačková (omluvený pozdější příchod v 14:30 hod.)   

                               Martin Kotas (omluvený pozdější příchod v 14:40 hod.)  

                               Ing. arch. Tomáš Vích (omluvený dřívější odchod v 16:20 hod.)      

                               Ing. Michal Caban (omluvený dřívější odchod v 17:20 hod.)   

                               Petr Burgr (omluvený dřívější odchod v 17:20 hod.).   

 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 9. zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 22.10.2019 (ověřovatelé: Mgr. Filip Kračman a 

Ing. Michal Caban) - k zápisu nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - zápis je proto 

tímto považován za schválený.     

 

Ověřovatelé dnešního zápisu:  
 Ing. Petr Hejma (náhradník: Mgr. et Mgr. Vladan Brož)  

 Mgr. Petr Kučera (náhradník: Bc. Martin Špaček) 

 

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 

v pondělí 25.11.2019 byl, na základě požadavku člena Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Petra 

Scholze, elektronicky zaslán a rozdán v tiskové podobě materiál „Stanovisko Městské části 

Praha 1 k zvažovanému projektu úprav a stavby na pozemcích 987/1, 987/2, 988 a 989/2  

v k. ú. Staré Město prezentovaným jako architektonický návrh "Staroměstská brána", který 

Mgr. Petr Scholz, jako předkladatel, požádal zařadit do Programu. 
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Pro takto doplněný program hlasovalo všech 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo  

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

 

Program: 

 

1.  Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku a Rámcová 

smlouva o zajištění provozu Nemocnice Na Františku 

2.  Dotazy a interpelace 

3.  Stanovisko MČ Praha 1 k využití pozemku parc. č. 306, k. ú. Nové Město, č. p. 1235, 

Lannova 2, k návrhu na změnu stavby před dokončením a žádost k hl. m. Praze  

o poskytnutí součinnosti v rámci stavebního řízení 

4.  Řešení dlouhodobého problému s vizuálním smogem na Praze 1 

5.  Stanovisko Městské části Praha 1 k zvažovanému projektu úprav a stavby na pozemcích 

987/1, 987/2, 988 a 989/2 v k. ú. Staré Město prezentovaným jako architektonický návrh 

"Staroměstská brána" 

Pořad jednání: 

 

1.  Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku a 

Rámcová smlouva o zajištění provozu Nemocnice Na Františku 

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

Zastupitelstvu městské části Praha 1 byla, v souvislosti se záměrem přenechat provoz 

Nemocnici na Františku (dále jen NNF) Hlavnímu městu Praze, předložena Změna Zřizovací 

listiny Nemocnice Na Františku, která veškerý nemovitý majetek navrací přímo MČ Praha 1.  

Je navrženo ze Zřizovací listiny vypustit bod VI. 2:  

Příspěvkové organizaci se vymezuje k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví 

zřizovatele, který zůstává majetkem zřizovatele a příspěvková organizaci tento nemovitý 

majetek neodepisuje:  

budovu č. p. 847 na pozemku parc. č. 968, pozemek parc. č. 968, pozemek parc. č. 970, 

pozemek parc. č. 971, pozemek parc. č. 972, pozemek parc. č. 973, pozemek parc. č. 969 

ostatní plocha – zeleň, pozemek parc. č. 1038/4 ostatní komunikace vše v k. ú. Staré Město, 

Praha 1, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště 

Praha na LV 576 pro k. ú. Staré Město 727024.  

Dále byla předložena Zastupitelstvu MČ Praha 1 ke schválení Rámcová smlouva o zajištění 

provozu Nemocnice Na Františku.  

Rada MČ Praha 1 projednala a vzala na vědomí, na svém jednání dne 19.11.2019 usnesením 

číslo UR19_1090, návrh Změny Zřizovací listiny a návrh Rámcové smlouvy o zajištění 

provozu Nemocnice Na Františku, kterou pan starosta odprezentoval. 

K datu předpokládaného převodu 1. 1. 2020 pan starosta uvedl, že pravděpodobně nebude 

splněno, a to i z důvodu, že Magistrát hlavního města Prahy smlouvu ještě nezačal 

projednávat. Zřejmě dojde k odkladu, z účetního hlediska je možné datum 1. 4. 2020.  

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupil MUDr. David Erhart, ředitel Nemocnice Na Františku, který 

v promítnuté prezentaci rámcově seznámil se stavem nemocnice, dále vystoupily  

JUDr. Jaroslava Janderová, zastupitelka hl. m. Prahy a Mgr. Eva Horáková 

zastupitelka hl. m. Prahy. 

 Mgr. David Bodeček upozornil na chybějící znalecký posudek ve vztahu k věcnému 

břemenu a k návrhu některé prostory (nebo jejich části) v budoucnu pronajmout, 

propachtovat či jinak přenechat třetím osobám poskytujícím zejména zdravotní, sociální 

či jiné služby (z komerčního využití by mohla mít nemocnice zisk), dále přednesl 

k rámcové smlouvě několik připomínek a podnětů, proto navrhl dnes o tomto tisku 
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nehlasovat, proces převodu nemocnice co nejdůkladněji posoudit a vrátit se k němu 

příště.  

 Z řad opozičních členů zastupitelstva zazněly výhrady k rámcové smlouvě, zejména bylo 

poukazováno, že je pro MČ Praha 1 nevýhodná a tuto smlouvu nelze vypovědět. 

 Richard Bureš i za klub ODS vznesl protinávrh usnesení ve znění: 

1) ZMČ P1 konstatuje, že nebyl dodržen postup při řešení budoucího fungování 

Nemocnice Na Františku a časový harmonogram, který byl schválen Zastupitelstvem MČ 

Praha 1 jako bod č. 2 a jehož plnění v daných termínech bylo uloženo jako bod č. 3 

usnesení č. UZ19_0080 ze dne 18.6.2019  

2) ZMČ P1 konstatuje, že předložená rámcová smlouva a změna Zřizovací listiny 

neodpovídají svým obsahem a navrhovaným řešením zastupitelstvu předkládaným 

informacím o průběhu jednání s hlavním městem Prahou o zajištění provozu Nemocnice 

Na Františku, které byly vzaty na vědomí usnesením č. UZ19_0072 ze dne 22.05.2019, 

UZ19_0080 ze dne 18.6.2019 a č. UZ19_0102 ze dne 22.10.2019 

3) ZMČ P1 ukládá svolat koordinační schůzku za účasti všech politických subjektů 

zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 1 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1, Termín: 10.12.2019 

 

Pan starosta vyhlásil přestávku na žádost Policie ČR, která přišla zkontrolovat dvě přepravky 

s melouny, které byly doručeny na jednání ZMČ P1 neznámými osobami.  

 

Přestávka (přerušené jednání) od 16:03 hod. do 16:20 hod.  
 

Mgr. Nazarský vysvětlil, že důvodem zavolání na Policii ČR bylo zejména to, že 

dodavatelský list byl zfalšovaný a uvnitř byl, mimo jiné, i průvodní dopis, adresovaný 

radnímu Mgr. Davidu Bodečkovi, jehož obsah bude posléze řešen s Policií ČR. 
 

 Mgr. Petr Scholz vznesl pozměňující návrh usnesení ve znění: 

1) ZMČ P1 neschvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Na 

Františku, se sídlem Na Františku 847/8, Praha 1, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2) ZMČ P1 neschvaluje Rámcovou smlouvu o zajištění provozu Nemocnice na Františku 

dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3) ZMČ P1 konstatuje, že časový harmonogram, který byl schválen Zastupitelstvem MČ 

Praha 1 usnesením č. UZ19_0080 ze dne 18.06.2019, nebyl splněn 
 

Projednávaný bod byl přerušen z důvodu pevného času následujícího bodu  

„Dotazy a interpelace“ 

 

2.  Dotazy a interpelace (veřejnosti) 

 

 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1, vystoupil k tématu života rezidentů na Praze 1, hluku a 

pivních vozítek. Interpelace nebyla předána v písemné podobě, tudíž na ni podle JŘ 

nebude odpovídáno písemně.  
 Lenka Hegerová, občanka Prahy 1, interpelovala ve věci výběrového řízení na tzv. 

Rybářský domeček na Kampě. 

 

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

odpovězeno písemně. 

 

Pan starosta Mgr. Pavel Čižinský požádal hlasovat o posunutí příspěvků členů ZMČ Praha 1 

až na konec řádného Programu = pro hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli 

proti, nikdo se nezdržel a 9 nehlasovalo = návrh byl přijat.   
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Pokračování bodu č. 1. Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice  

Na Františku a Rámcová smlouva o zajištění provozu Nemocnice Na Františku 

 

Diskuse: 
 

 V rámci diskuse vystoupil pan David Malý, občan Prahy 1.   
 

Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Karla Ulma, MPA, do 

diskuse = pro hlasovalo 15 členů ZMČ P1, 2 byli proti, nikdo se nezdržel a 7 nehlasovalo – 

jeho vystoupení bylo schváleno. 
 

 

 Mgr. Amália Počarovská požádala o přestávku na jednání politických klubů.  

 

Přestávka od 17:41 hod. do 17:50 hod. na jednání politických klubů 
 

 Předkladatel Mgr. Pavel Čižinský oznámil přerušení materiálu. 

Přerušeno. 

 

 

3.  Stanovisko MČ Praha 1 k využití pozemku parc. č. 306, k. ú. Nové Město, č. p. 1235, 

Lannova 2, k návrhu na změnu stavby před dokončením a žádost k hl. m. Praze  

o poskytnutí součinnosti v rámci stavebního řízení 

Materiál předložil Ing. Tomáš Heres, člen ZMČ Praha 1.  

Objekt Lannova 2 je v územním plánu stabilizovaný jako zdravotnické zařízení. Vlastník 

stavby nechal zpracovat v letech 2007-2008 projekt na přestavbu objektu na ubytovací 

zařízení – luxusní hotel, který od této doby pravidelně prezentuje na svých webových 

stránkách. V březnu 2007 nesouhlasila Komise územního rozvoje MČ Praha 1 se změnou 

územního plánu ze stávající funkce VVZ (zdravotní a sociální péče). Poté vznikla i první 

petice občanů, bojujících proti stavbě hotelového zařízení na předmětném pozemku. Dne 

28.06.2007 následně nesouhlasilo zastupitelstvo se záměrem změny územního plánu hl. m. 

Prahy na parcele č. 306, k. ú. Nové Město, č. p. 1235, Lannova 2, ze stávající funkce VVZ 

(zdravotní a sociální péče) na funkci OV (všeobecně obytná). Usnesení číslo U07_0083. Dne 

01.10.2007 č. usnesení číslo u07_0857, Rada MČ Praha 1 zásadně nesouhlasí s pořízením 

změny územního plánu hl. m. Prahy na parc. 306 k. ú. Nové Město, č. p. 1235, Lannova 2. Na 

stavbu podle zpracovaného projektu na přestavbu vydal certifikát dne 10.10.2008 

autorizovaný inspektor Ing. Tomáš Brož.  Tím mělo být nahrazeno jinak nutné územní a 

stavební řízení. Protože MČ Praha 1 od začátku celé záležitosti zásadně trvala na zachování 

účelu využití budovy, dne 27.05.2014 usnesením č. UZ14_0636 ZMČ P1 nesouhlasilo 

s podaným podnětem vlastníka na změnu využití budovy na ubytovací zařízení a trvalo na 

zachování stávajícího funkčního využití pozemku. Dne 30.11.2017 podal stavebník a vlastník 

objektu, společnost WSF – DELTA spol. s r.o. žádost o povolení změny stavby před jejím 

dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby. Protože zřejmě nebyla 

dodržena lhůta výstavby, stanovená autorizovaným inženýrem v certifikátu, stavebník musel 

o prodloužení požádat příslušný stavební úřad, kterým byl v té době Odbor výstavby MČ 

Praha 1 pod vedením p. Ing. O. Dajbycha. Tím ovšem umožnil, aby odbor výstavby jako 

dotčený stavební úřad dne 17.10.2018 stanovil okruh účastníků řízení podle podané žádosti a 

také, aby přezkoumal vlastní certifikát. Následně pak Odbor výstavby MČ P1, jako dotčený 

stavební úřad, rozhodnutím ze dne 10.01.2019 na základě stejného podání stavebníka ze dne 

30.11.2017 a po celé řadě rozhodnutí, odvolání, soudních řízení vydal rozhodnutí č. j. 

UMCP1 010961/2019, kterým rozhodnul, že vydaným certifikátem nevznikl platný právní 

vztah, umožňující realizaci záměru stavby „Vital Centrum, zdravotnické zařízení hotelového 

typu“, protože zřejmě při přezkoumání certifikátu zjistil, že navrhované stavební úpravy a 
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výsledné využití budovy Lannova 2 není v souladu s územním plánem. Dne 15.04.2019 

sděluje Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavebního řádu, rozhodnutí, že Městské části  

Praha 1 již nebude nadále přiznávat v tomto případu postavení účastníka stavebního řízení a 

žádost MČ Praha 1 zamítl. Toto postavení dle této zprávy náleží hl. m. Praze. Tuto informaci 

sděluje 17.05.2019 Ing. O. Dajbych, vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 1, starostovi MČ 

Praha 1 – Mgr. Pavlu Čižinskému. Dne 10.09.2019 bylo na úřední desce MČ P1 vyvěšeno 

oznámení v té době již neexistujícího Odboru výstavby, podepsané Ing. Sylvií Plecháčovou 

(není jasné, o koho jde, není podle seznamu zaměstnanců zaměstnána ani na stavebním úřadu, 

ani v oddělení územního řízení) pod číslem jednacím, které neodpovídá vyvěšeným 

dokumentům, na základě podání z 30.11.2017 o zahájení řízení o změně stavby před 

dokončením. Navíc je jako adresát přímo na úřední desce označený „zástupce starosty ÚMČ 

P1 Daniel Hodek“. Druhý den, 11.09.2019, bylo na úřední desce MČ P1 vyvěšeno oznámení 

Stavebního úřadu, podepsané p. H. Volrábovou, technikem-stavařem, zaměstnankyní oddělení 

technického stavebního úřadu MČ P1, o zahájení řízení o povolení změny stavby před 

dokončením. Z důvodu nepřiznaného postavení účastníka stavebního řízení MČ Praha 1 

v tomto případě (je jím hl. m. Praha) a z důvodu dvou aktivních řízení týkajících se této stavby 

(prodloužení lhůty na dokončení a změna stavby před dokončením – zařízení hotelového typu, 

které je v rozporu s platným územním plánem) vznikl tento materiál. Jeho hlavním cílem je 

apelovat na hl. m. Prahu, jakožto účastníka stavebního řízení, aby důsledně hájil zákonný stav 

zakotvený územním plánem HMP. 

Diskuse: 

V rámci diskuse vystoupil Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1. 

 Mgr. Pavel Nazarský požádal o přerušení materiálu s tím, že by byl na příští zasedání 

ZMČ P1 pozván investor, který by projekt představil. 
 

Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Ing. Petra Hejmy do diskuse = 

pro hlasovalo 17 členů ZMČ P1, 1 byl proti, nikdo se nezdržel a 6 nehlasovalo – jeho 

vystoupení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

1) Konstatuje, že  

a) vnímá obavy občanů MČ Praha 1 v souvislosti se stavbou na pozemku parc. č. 306, k.ú. 

Nové Město, č.p. 1235, Lannova 2 s tím, že hrozí nedodržení platného právního stavu 

v souladu s platným územním plánem 

b) Zastupitelstvo MČ Praha 1, Rada MČ Praha 1, Komise územního rozvoje Rady MČ  

Praha 1 se v minulosti jasně vyjádřili ve smyslu nesouhlasu se změnou územního plánu 

umožňující vznik hotelového zařízení na předmětném pozemku 

c) Úřad městské části Praha 1, odbor výstavby jako příslušný stavební úřad opakovaně, a to 

naposledy Usnesením č.j. UMCP1200339/2019 ze dne 16.05.2019 a Sdělením č.j. UMCP1 

204902/2019 ze dne 17. 5. 2019 upozornil Městskou část Praha 1, že jí nebude přiznávat 

postavení účastníka stavebního řízení ve smyslu § 109 písm. e) Stavebního zákona 

s postavením podle § 27 odst.2 Správního řádu 

d) odbor výstavby Úřadu městské části Praha 1 dne 9. 9. 2019 pod č.j. UMCP1 385988/2019 

oznámil zahájení řízení o změně stavby před dokončením, spočívající v prodloužení lhůty 

k dokončení stavby označené „Vital Centrum, zdravotnické zařízení hotelového typu,  

Praha 1“ na adrese Praha 1 Nové Město č.p.1235, Lannova 2, a to do 31. 12. 2020 
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e) Stavební úřad Úřadu městské části Praha 1 dne 10. 9. 2019 pod č.j. UMCP1 389351/2019 

oznámil zahájení řízení o změně stavby před dokončením, týkající se stavby označené „Vital 

Centrum, zdravotnické zařízení hotelového typu“ na adrese Praha 1 Nové Město č.p. 1235, 

Lannova 2, spočívající ve změnách stavebnímu úřadu předložené projektové dokumentace na 

základě certifikátu autorizovaného inspektora ze dne 10. 10. 2008, spočívající v rozsáhlých 

dispozičních a konstrukčních změnách objektu, 

 

2) bere na vědomí riziko možnosti vzniku hotelového zařízení na pozemku parc.  č. 306, k. ú. 

Nové Město, č. p. 1235, Lannova 2 

 

3) nesouhlasí  

a) se změnou územního plánu hl. m. Prahy na parcele č. 306, k. ú. Nové Město, č. p. 1235, 

Lannova 2, ze stávající funkce VVZ (zdravotní a sociální péče) na funkci OV (všeobecně 

obytná) a tím možný vznik hotelového zařízení 

b) se změnou stavby před dokončením jakož i umožněním využití budovy v rozporu s funkčním 

využitím dle územního plánu 

 

4) ukládá přijímat opatření a činit podání s cílem nepřipustit využití budovy č. p. 1235, 

Lannova 2 na pozemku parc.č. 306, k. ú. Nové Město, v rozporu s územním plánem HMP. 

Zodpovídá: starosta MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, termín: 31.12.2019. 

 

5) ukládá předat stanovisko MČ P1 na OÚP MHMP. Zodpovídá: starosta MČ Praha 1  

Mgr. Pavel Čižinský, termín: 30.11.2019. 

 

6) ukládá požádat hl. m. Prahu o součinnost v rámci stavebního řízení vedeného Stavebním 

úřadem Městské části Praha 1 pod názvem Vital centrum, zdravotnické zařízení hotelového 

typu, Praha 1 Nové Město, č.p. 1235, Lannova 2 konkrétně o nepřipustit využití budovy č. p. 

1235, Lannova 2 na pozemku parc.č. 306, k. ú. Nové Město, v rozporu s územním plánem 

HMP. Zodpovídá: starosta MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, termín: 30.11.2019. 

 

7) ukládá informovat Zastupitelstvo MČ Praha 1 o vývoji stavby a o všech úkonech činěných 

Stavebním úřadem Městské části Praha 1 v rámci záměru stavby na pozemku parc.č. 306,  

k. ú. Nové Město, č. p. 1235, Lannova 2. Zodpovídá: starosta MČ Praha 1 Mgr. Pavel 

Čižinský, termín: 31.12.2019. 

 
 

 Pro navržené usnesení hlasovalo 10 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 8 se 

zdrželo a 5 členů ZMČ Praha 1 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

 

4.  Řešení dlouhodobého problému s vizuálním smogem na Praze 1 

Materiál předložil Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1.  

Na základě proběhlé diskuze na minulém ZMČ P1 předkladatel doplnil svůj předklad o 

několik poznatků, které by, dle jeho názoru, mohly pomoci kolegům zastupitelům věc lépe 

pochopit a poté materiál podpořit. Zastupitelstvo MČ Praha 1 nikdy o vizuálním smogu a 

reklamě nehlasovalo. Zastupitelstvo MČ Praha 1 je nejvyšším orgánem městské části, které 

volí starostu a všechny členy rady a prostřednictvím svých usnesení prezentuje svá 

stanoviska. Proto je podle předkladatele vhodné, aby městská část prostřednictvím 

zastupitelstva dala veřejně najevo, že chce bojovat proti vizuálnímu smogu a množství 

reklamy v centru Prahy. V případě, že tento záměr zastupitelstvo neprojedná, pak nikdo 
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nemůže vědět, zda většina zastupitelů MČ P1 chce vůbec tento problém řešit. To, že jsou 

některá témata ve volebním programu, ještě neznamená, že většina členů s tímto postojem 

souhlasí. Proto by bylo vhodné, aby Zastupitelstvo MČ Praha 1 svou většinou rozhodlo, zda 

chce bojovat proti vizuálnímu smogu a reklamě. Další kroky pak už budou na RMČ P1 

případně jednotlivých radních, kteří si rozdělí práci podle svých gescí. Na minulém zasedání 

materiál o boji proti vizuálnímu smogu a reklamě přes podporu celé opozice neprošel o jediný 

hlas. Předkladatel doufá, že tímto doplněním dovysvětlil důvod svého předložení a níže uvádí 

doplňující informace k tomuto tématu.  

V roce 2013 MHMP Odbor památkové péče (OPP) vydalo obecné principy k umisťování 

reklamních označení a reklamních a informačních zařízení z pohledu památkové péče viz 

příloha. Stejně jako zastupitelstvo dalo veřejnosti vědět o svém postoji v případě prodeje 

dalších bytových jednotek, bylo by asi vhodné, aby i v tomto případě zastupitelstvo veřejně 

deklarovala svůj postoj k vizuálnímu smogu a množství reklamy v centru Prahy. 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 předkladatel interpeloval Radu MČ P1 s požadavkem 

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

tímto tiskem žádá 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 

jsem 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 a žádá zastupitelstvo, 

zda by mohlo přijmout usnesení, kterým bude deklarovat boj proti vizuálnímu smogu v rámci 

svého usnesení a přijme opatření, kterým tento požadavek naplní. Rád by, aby Zastupitelstvo 

MČ Praha 1 doporučilo 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. Podle přiložených fotografií v materiálu je jasné, že je to, dle 

předkladatele, lukrativní místo pro reklamu, která s ostatními reklamami tvoří již výše 

uvedený a většinou nechtěný vizuální smog! 

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 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. 

Diskuse: 

 Mgr. David Bodeček navrhl, aby byl materiál předložen a projednán ve Výboru pro 

kultivaci a oživení památkové rezervace.  

 Mgr. Petr Scholz vznesl pozměňující návrh v bodu 2) usnesení ve znění: 

2) ZMČ P1 doporučuje Radě MČ Praha 1, aby předložila Zastupitelstvu MČ Praha 1 

návrh postupu pravidla k zajištění snížení vizuálního smogu a reklamy na území MČ 
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Praha 1 a tuto problematiku projednala rovněž i s hlavním městem Praha – 

předkladatel Vladimír Mařík se s tímto pozměňovacím návrhem ztotožnil. 

Bod 1) bere na vědomí dlouhodobý problém s vizuálním smogem na území MČ Praha 1 – 

zůstává nezměněn. 
 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 9 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 8 

se zdrželo a 7 členů ZMČ Praha 1 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 

 

5.  Stanovisko Městské části Praha 1 k zvažovanému projektu úprav a stavby na 

pozemcích 987/1, 987/2, 988 a 989/2 v k. ú. Staré Město prezentovaným jako 

architektonický návrh "Staroměstská brána" 

Materiál předložil Mgr. Petr Scholz, člen ZMČ Praha 1.  

Předložené usnesení reaguje na informace, že se znovu uvažuje o zástavbě pozemku p. č. 

987/1 před hotelem InterContinental, v ulici Pařížská (zástavba piazzetty hotelu). Před dvěma 

lety přitom vzbudil původní návrh zástavby značnou nevoli veřejnosti. Vznikla dokonce 

petice 3.500 občanů, kteří se tehdy vyslovili proti jakékoli zástavbě piazzetty. Současní 

majitelé hotelu InterContinental na Starém Městě mají údajně nyní v úmyslu na pozemku 

umístit novou komerční budovu (jde o architektonický návrh nazvaný Staroměstská brána 

umístěný na rohu Bílkovy a Pařížské ulice). Vedle toho se údajně uvažuje o revitalizaci 

plochy okolo hotelu Intercontinentalu a úpravách, které by vedly i do podzemí, aby došlo ke 

zpřístupnění nábřeží Vltavy pro pěší přímo. Aby nemuseli přecházet frekventovanou 

komunikaci. S ohledem na legitimní zájem veřejnosti, a především obyvatel Prahy 1 je dle 

předkladatele třeba, aby ZMČ P1 mělo k dispozici všechny dostupné informace a mohlo 

připravované projekty, společně s veřejností, posoudit. Zapojení občanů do změn 

architektonické podoby této části Prahy 1 předkladatel považuje za velmi důležité.  

Diskuse: 

 Mgr. Petr Kučera navrhl, aby byl materiál přerušen a znovu předložen po projednání 

v komisích za dva nebo tři měsíce, s tímto návrhem souhlasili Mgr. Karel Ulm, MPA a 

Martin Kotas. 

 Starosta Mgr. Pavel Čižinský doporučil materiál stáhnout. 

 Richard Bureš navrhl v usnesení prodloužit termín všech úkolů do 30.06.2020 a o 

materiálu hlasovat – s posunutím termínů se předkladatel ztotožnil. 
 

Návrh usnesení: 

1) Bere na vědomí Petici proti přijetí Metropolitního plánu Hlavního města Prahy k 

zastavění náměstí v Pařížské ulici před hotelem InterContinental v Praze, která je 

přílohou tohoto usnesení, včetně skutečnosti, že tato petice byla podepsána petenty 

z řad zastupitelů Městské části Praha 1 

2) Konstatuje, že v zájmu veřejnosti je transparentní postup při změnách a revitalizaci 

náměstí Curieových, náměstí Miloše Formana a jejich okolí, k.ú. Staré Město 

3) Ukládá předložit Zastupitelstvu městské části Praha 1 písemně veškeré dostupné 

informace o uvažovaném plánu zástavby pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Staré Město. 

Zodpovídá: starosta MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, termín: 30.06.2019 

4) Ukládá předložit Zastupitelstvu městské části Praha 1 písemně veškeré dostupné 

informace o uvažovaném plánu revitalizace náměstí Curieových, náměstí Miloše 

Formana  a jejich okolí,  k.ú. Staré Město. Zodpovídá: starosta MČ Praha 1  

Mgr. Pavel Čižinský, termín: 30.06.2019 

5) Ukládá projednat s vlastníkem pozemku a investorem zástavby na pozemku p.č. 987/1 

v k.ú. Staré Město uspořádání transparentní architektonické soutěže se zapojením 

veřejnosti a o výsledku projednání informovat Zastupitelstvo MČ Praha 1, Zodpovídá: 

Rada MČ Praha 1, termín: 30.06.2019 
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6) Ukládá předložit Zastupitelstvu městské části Praha 1 informaci, jakým způsobem 

bude organizovat transparentní architektonickou soutěž se zapojením veřejnosti i pro 

plánovanou revitalizaci širšího okolí. Zodpovídá: starosta MČ Praha 1 Mgr. Pavel 

Čižinský, termín: 30.06.2019 

 
 

 Pro upravené usnesení hlasovalo 7 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, 8 se 

zdrželo a 8 členů ZMČ Praha 1 nehlasovalo. 

 Usnesení nebylo přijato. 

 
 

Pokračování bodu č. 2: Dotazy a interpelace (členů ZMČ P1) 
 

 

 Mgr. Petr Scholz, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci změny ve složení komisí 

Rady MČ Praha 1. 

 Richard Bureš, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci uzavírání komunikací, resp. 

vydání dopravního opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na 

místních komunikacích, spočívajících v zákazu vjezdu určeného druhu vozidel - jízdních 

kol, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez s hodnotou 1,2 metrů - rozhodnutí o 

dočasném zákazu vjezdu pivních kol v v části Starého Města, konkrétně ohraničenou 

křižovatkami Pařížská/Široká - Široká/Dušní - Kaprova/Maiselova - Dlouhá/Hradební - 

Králodvorská/Rybná, a to na období následujících 60 dnů. 

 Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s interpelací týkající se laviček a 

reklamních ploch na chodnících. 

 Mgr. Karel Ulm, MPA, člen ZMČ Praha 1, se dotázal pana starosty, proč nebyla dosud 

jmenována náhradnice za rezignující Irenu Kvasničkovou (TOP09), když rezignační 

dopis byl zaslán v říjnu 2019. 

 

 

 

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

odpovězeno písemně. 
 

 

 

 

 

 

1 0 .  m i m o ř á d n é  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  1 9 : 2 5  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. 

        Ing. Petr Hejma                                                                           Mgr. Petr Kučera 

1. místostarosta MČ Praha 1                                                            člen RMČ Praha 1      
                                                                                                      
 

         

 

 

v.r. 

                                 Mgr. Pavel Čižinský 

                                                        starosta MČ Praha 1  

                                                                       

 

 

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 06.12.2019 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.         


