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Z Á P I S  

 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

dne 10.03.2020 od 16:00 hodin 

v reprezentační budově Žofín  

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

 

 

Zahájení jednání: Jednání zahájil v 16:16 hod. a řídil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. 

V průběhu jednání byl řízením některých bodů jednání pověřen Petr 

Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1. 

 

Přestávka: od 16:59 hod. do 17:08 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 19:33 hod. do 19:43 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

                   od 22:40 hod. do 22:58 hod. (přestávka na jednání politických klubů) 

         od 23:10 hod. do 23:21 hod. (přestávka na jednání politických klubů). 

 

 

Ukončení jednání: Jednání ukončil v 23:27 hod. Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. 

 

Přítomno: 24 členů Zastupitelstva městské části Praha 1 

 

Omluven: Bc. Martin Špaček 

 

Částečná neúčast: Ing. Petr Hejma (omluvená částečná neúčast od 18:02 – 20:57 hod.).    

                                 

Ověření zápisu:  

 Zápis z 13. zasedání ZMČ Praha 1 ze dne 21.01.2020 (ověřovatelé: Ing. Michal Caban a 

Mgr. David Bodeček) - k zápisu nebyly doručeny žádné námitky ani připomínky - zápis je 

proto tímto považován za schválený.     

 

Ověřovatelé dnešního zápisu:  
 Mgr. Filip Kračman (náhradník: Vladimír Mařík)  

 David Skála (náhradník: Martin Kotas) 

 

Mandátový a volební výbor 
- Ing. Michal Caban, předseda   

- Jitka Nazarská  

- Mgr. Petr Scholz  

 

Návrhový výbor 
- Richard Bureš, předseda 

- Mgr. et Mgr. Vladan Brož 

- Mgr. Filip Kračman 

 

Pan starosta Ing. Petr Hejma informoval, že v 18 hodin bude muset odejít na jednání 

Bezpečnostní rady hl. m. Prahy, kde obdrží další pokyny, jakým způsobem se bude 

postupovat v rámci situace, která nastala v souvislosti s rozšířením koronaviru. 
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Doplnění a úpravy pořadu jednání: 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma informoval přítomné členy ZMČ Praha 1, že jim ve 

čtvrtek 05.03.2020 byl rozdán do kanceláří a schránek v Informačním centru v přízemí 

ÚMČ Praha 1 v tiskové podobě materiál do bodu "Různé" - „Pronájem domu na adrese 

U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. "Werichova vila" - dohoda 

o narovnání a změna nájemní smlouvy – předkládá MUDr. Jan Votoček.  

Dále doplnění bodu „Volba členů Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 

komunitního života" - předkládá Bronislava Sitár Baboráková, DiS., 

A byla také rozdána písemná informace Zpráva o činnosti Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 1 za 2. pololetí 2019 - předkládá Ing. Tomáš Heres, předseda 

FV ZMČ P1 

 Předkladatel MUDr. Jan Votoček požádal o stažení bodů „Zrušení usnesení 

UZ19_0025 ze dne 29.01.2019“ a „Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 

501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. "Werichova vila" - dohoda o narovnání a změna 

nájemní smlouvy. 

 Předkladatel Mgr. Vladan Brož požádal o zařazení bodu „Regulace hazardu na území 

MČ Praha 1“ do Programu. 

 Mgr. Pavel Čižinský původně předložil dnes na stůl materiál „Odvolání starosty  

Ing. Petra Hejmy (STAN, dříve ODS)“, avšak vzhledem k současné pandemii tento bod 

do Programu nezařadil. Dále požádal o zařazení bodu „Postoj Městské části Praha 1 

k dalšímu administrativnímu komplexu vedle Masarykova nádraží“, který předkládá 

společně s Mgr. Petrem Kučerou a Ing. arch. Tomášem Víchem, do Programu. 

 Mgr. Pavel Nazarský požádal o zařazení písemné informace „Zpráva o činnosti Rady 

MČ Praha 1 na 2. pololetí 2019“ jako bod do Programu – jelikož k tomuto bodu 

nenavrhl žádné usnesení, ani neměl písemný předklad, informoval, že se ke zprávě 

vyjádří v bodu „Dotazy a interpelace“. 

 Vladimír Mařík požádal zahájit procedurální hlasování o ukončení diskuse = pro 

hlasovalo 11 členů ZMČ P1, 10 bylo proti, a 3 členové ZMČ P1 se zdrželi hlasování – 

návrh nebyl přijat. 

 Richard Bureš požádal zahájit procedurální hlasování o ukončení diskuse = pro 

hlasovalo 12 členů ZMČ P1, 9 bylo proti, 1 se zdržel a 2 členové ZMČ P1 nehlasovali – 

návrh nebyl přijat. 

 MUDr. Jan Votoček požádal zahájit procedurální hlasování o ukončení diskuse = pro 

hlasovalo 13 členů ZMČ P1, 10 bylo proti, nikdo se nezdržel a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval 

– návrh byl přijat. 

 Hlasování o zařazení materiálu „Postoj Městské části Praha 1 k dalšímu 

administrativnímu komplexu vedle Masarykova nádraží“ do Programu - pro hlasovalo 

12 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti, 5 se zdrželo a 5 členů ZMČ Praha 1 

nehlasovalo = návrh nebyl přijat.  

 Hlasování o zařazení materiálu „Regulace hazardu na území MČ Praha 1“ do 

Programu - pro hlasovalo 11 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, a 5 se zdrželo 

a 7 členů ZMČ Praha 1 nehlasovalo = návrh nebyl přijat.  

 

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

 

Přestávka od 16:59 hod. do 17:08 hod. na jednání politických klubů.  

 
 

 Pro takto upravený Program hlasovalo všech 17 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

1 byl proti, 1 se zdržel hlasování, a 5 členů ZMČ P1 nehlasovalo, program byl přijat. 
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Program: 

 

1.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

2.  Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1 

3.  Volba členů Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

4.  Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části Praha 1 na 

rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020" 

5.  Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 111, na pozemku parc. č. 713/3,  

U Lužického semináře 42, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1 

6.  Dotazy a interpelace 

7.  Odnětí pozemku parc. č. 745/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1 o výměře 2 m2 a svěření 

pozemku parc. č. 745/3 dotčené podstavcem, který je nedílnou součástí sousoší sv. Jana 

Nepomuckého 

8.  Návrh na zrušení usnesení č. UZ16_0234 - změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 502, 

parc. č. 518/1, 518/2 a 518/3, Havelská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1 

9.  Návrh na zrušení části usnesení č. UZ15_0113 - Rozdělení nemovité věci - vlastnického 

práva k domu č. p. 964 a k pozemku parc. č. 449 se stavbou budovy č. p. 964, na adrese 

V Kotcích 24, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 

10.  Postup MČ Praha 1 ve věci územního řízení na "Administrativní budovu Na Florenci" 

(ABF), Prague Central Business District s.r.o., k. ú. Nové Město 

 

Písemné informace: 

 

 Přehled přijatých dotací za 2. pololetí 2019 

 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru (informace z 12. jednání dne 3.2.2020) 

 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 na 2. pololetí 2019 

 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 za 2. pololetí 2019 

Pořad jednání: 

 

1.  Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 

Materiál předložil Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. K jednání byl přizván  

a předložený materiál okomentoval Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1. 

V návaznosti na žádost uchazečů, doporučující stanovisko předsedy Obvodního soudu pro 

Prahu 1 a s ohledem na splnění všech zákonných předpokladů uchazečů, byl předložen ZMČ 

Praha 1, podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návrh na volbu 

Mgr. Bohumily Turzó, Mgr. Bc. Petry Dostálka, Evy Adamové, Bc. Markéty Bartony a Ireny 

Ilkové přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1. 

Diskuse: 

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

 

 Ing. Michal Caban, předseda Mandátového a volebního výboru, vysvětlil způsob tajné 

volby na elektronickém hlasovacím zařízení, a to zmáčknutím tlačítka „pro“ nebo „proti“.   

Tajné hlasování:  

- pro Mgr. Bohumilu Turzó hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl 

proti, a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena. 

- pro Mgr. Bc. Petru Dostálka bylo zahájeno hlasování, které bylo v průběhu zrušeno, 

(nebylo na hlasovacím zařízení nastaveno tajné hlasvování). Bylo zahájeno nové 

hlasování a pro hlasovalo 19 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli proti, 1 se zdržel a 2 

členové ZMČ P1 nehlasovali – byla zvolena. 
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- pro paní Evu Adamovou hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, a 3 se 

zdrželi hlasování – byla zvolena. 

- pro Bc. Markétu Bartony hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 

a nikdo se nezdržel hlasování – byla zvolena. 

- pro paní Irenu Ilkovou hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, a 

2 se zdrželi hlasování – byla zvolena. 
 

 

 Pro upravené usnesení ve variantě „volí“ hlasovalo 24 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

nikdo nebyl proti, a nikdo se nezdržel hlasování. 

 V 17:20 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0129. 

 

2.  Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1 

Materiál předložil Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1. 

Dne 20.02.2020 byl tajemníkovi ÚMČ Praha 1 doručen dopis paní Michaely Valtrové, nar. 

xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx xx, Praha x. V dopise jmenovaná sděluje, že se vzdává funkce 

přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1, kterou zastávala od 04.04.2017.  

Pokud se přísedící funkce vzdá, pak podle ustanovení § 98 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.,  

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, jeho funkce zanikne dnem 

následujícím po dni, v němž bylo oznámení přísedícího o vzdání se funkce doručeno 

zastupitelstvu, které ho do funkce zvolilo. V případě paní Michaely Valtrové, se tak stane 

následující den po dni, kdy vezme vzdání se funkce na vědomí Zastupitelstvo městské části 

Praha 1, tedy 11.03.2020. 

Bez diskuse. 

 

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

nikdo se nezdržel hlasování.  

 V 17:21 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0130. 

 

3.  Volba členů Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života 

Materiál předložila Bronislava Sitár Baboráková, DiS, předsedkyně Výboru proti vylidňování 

a pro podporu komunitního života Zastupitelstva MČ Praha 1.   

Zastupitelstvo MČ Praha 1 svým usnesením č. UZ20_0119 ze dne 14.01.2020 zřídilo Výbor 

proti vylidňování a pro podporu komunitního života Zastupitelstva MČ Praha 1 (dále jen 

„výbor“), stanovilo počet členů na 7 ve složení předseda, místopředseda a 5 členů, a zvolilo 

předsedkyní tohoto výboru paní Bronislavu Sitár Baborákovou, DiS. Tímto usnesením bylo 

také uloženo Radě MČ Praha 1 projednat s předsedy politických klubů ZMČ Praha 1 návrh na 

personální obsazení výboru a tento předložit ZMČ P1 ke schválení. Bylo navrženo tři členy za 

koalici, jeden za opozici a dvě nominace odborníků. 

Mgr. Jan Eisenreich, je vedoucím právníkem portálu svjpravnik.cz, který se specializuje na 

poskytování právního poradenství pro SVJ a BD. V minulosti zastupoval či stále zastupuje 

více jak 3500 SVJ. Pro SVJ také ve spolupráci se Sdružením českých SVJ vydává časopis 

Bulletin pro SVJ, který vychází dvakrát do roka v počtu 40.000 výtisků. Několikrát do roka 

také ve spolupráci s Akademií pro Bytové domy a MMR přednáší o právní problematice 

týkající se společenství vlastníků a bytových družstev. Díky tomuto svému zaměření se dostal 

i k problematice sdíleného ubytování, s jehož následky se potýkají desítky jeho klientů z řad 

SVJ zejména na Praze 1 a 2. 

Mgr. Holá, Ph.D., v minulosti již pracovala v Kontrolním výboru ZMČ P1, také na ÚMČ 

Praha 1. Dodatečně byl členům Zastupitelstva MČ Praha 1 rozdán její životopis.  
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Diskuse: 

 Předkladatelka Bronislava Sitár Baboráková, DiS., navrhla rozšíření výboru na 9 členů, 

ve složení předseda, místopředseda a 7 členů. Dalšími členy navrhla Ing. Petra 

Městeckého a Jana Wolfa. Předkladatelka navrhla upravit usnesení ve znění: 

1. ZMČ P1 stanovuje nad rámec usnesení č. UZ20_0119 ze dne 14.01.2020 počet členů 

Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života ZMČ P1 na 9, ve 

složení: předseda, místopředseda a 7 členů 

2. ZMČ P1 volí místopředsedu, členy a tajemníka Výboru proti vylidňování centra a pro 

podporu komunitního života ZMČ P1 takto: 

místopředseda Ing. Michal Caban, členové Mgr. Pavel Nazarský, Mgr. Jan Eisenreich, 

Mgr Petr Scholz, Mgr. Eva Holá, Ph.D., Mgr. Filip Kračman, Ing. Petr Městecký, Jan 

Wolf, tajemník Gabriela Bejrová. 

 Ing. Michal Caban, předseda Mandátového a volebního výboru, vysvětlil způsob tajné 

volby na elektronickém hlasovacím zařízení, a to zmáčknutím tlačítka „pro“ nebo „proti“ 

a zároveň nahlásil střet zájmu k volbě místopředsedy, je jím navržen.  

 Hlasování o rozšíření počtu členů výboru (bod č. 1 usnesení) na 9 členů – pro hlasovalo 

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

návrh byl přijat. 
 

Tajné hlasování:  

- pro místopředsedu Ing. Michala Cabana hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

1 byl proti, a 1 se zdržel hlasování – byl zvolen.  

- pro člena Mgr. Pavla Nazarského hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli 

proti, a 1 se zdržel hlasování – byl zvolen.  

- pro člena Mgr. Jana Eisenreicha hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti, a 1 se zdržel hlasování – byl zvolen.  

- pro člena Mgr. Petra Scholze hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, 1 byl proti, a 

2 se zdrželi hlasování – byl zvolen.  

- pro členku Mgr. Evu Holou, PhD., hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ Praha 1, 4 byli 

proti, 1 se zdržel a 1 nehlasoval – byla zvolena.  

- pro člena Mgr. Filipa Kračmana hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, 2 byli 

proti, a nikdo se nezdržel hlasování – byl zvolen.  

- pro člena Ing. Petra Městeckého hlasovalo 21 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo 

nebyl proti, 1 se zdržel a 2 nehlasovali – byl zvolen.  

- pro člena Jana Wolfa hlasovalo 16 přítomných členů ZMČ Praha 1, 4 byli proti, 3 se 

zdrželi a 1 nehlasoval – byl zvolen.  
 

 Pro upravené usnesení ve variantě „volí“ hlasovalo 23 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

nikdo nebyl proti, a 1 se zdržel hlasování. 

 V 17:33 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0131. 

 

4.  Přidělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu Městské části  

Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020" 

Materiál předložil Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1. K jednání byla přizvána Linda 

Klečková, vedoucí oddělení kultury KAS.  

RMČ P1 vyhlásila dne 06.12.2019 na základě usnesení č. UR19_1144 ze dne 03.12.2019 

Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020  

s maximálně možnou požadovanou výší dotace 50.000 Kč na 1 projekt. Výběrová komise, 

jmenovaná Radou MČ P1 dne 28.01.2020 na základě usnesení č. UR20_0077, se sešla  

k výběrovému řízení dne 12.02.2020. Výběrová komise tedy posuzovala celkem 40 žádostí  

o Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020, z toho:  
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 3 projekty (č. 7, 15, 35) - návrh 0 Kč, neboť se nejedná o aktivní spolek Prahy 1 nebo se 

nejedná o celoroční spolkovou činnost, ale svým zaměřením spadají projekty do jiné než 

spolkové činnosti např. oblast kultury, sociální oblast, aj.; 

 37 projektů doporučeno k finanční podpoře.  

 

Rada MČ P1 vzala návrhy výběrové komise na vědomí a doporučila ZMČ Praha 1 svým 

usnesením č. UR20_0176 ze dne 25.02.2020 finančně podpořit 37 projektů v celkové výši 

1,200.000 Kč, viz příloha "Přidělení finančních prostředků – Dotace na rozvoj občanské 

společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020“.  

Navržené usnesení ZMČ P1: 

1) bere na vědomí závěry výběrové komise a Rady MČ Praha 1 o přidělení finančních 

prostředků v rámci "Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 

pro rok 2020" 

2) schvaluje rozdělení finančních prostředků v rámci "Dotačního programu na rozvoj 

občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020" ve výši 1,200.000 Kč dle přílohy 

tohoto usnesení 

4) ukládá uzavřít a podepsat "Smlouvy o přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního 

programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020" dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

3.1 Zodpovídá: Petr Burgr, 1. místostarosta MČ P1, Termín: 10.04.2020 

Diskuse: 

 Mgr. David Bodeček vznesl protinávrh, doplnění v bodu 2) ZMČ P1 schvaluje rozdělení 

finančních prostředků v rámci "Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a 

spolkové činnosti pro rok 2020" ve výši 1,200.000 Kč dle přílohy tohoto usnesení a to za 

podmínky splnění povinnosti zveřejnění chybějící účetní závěrky za r. 2018 u subjektů, 

kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.  

Po diskusi navrhl znění  nového bodu 5) takto „ZMČ P1 ukládá zapracovat do všech 

budoucích pravidel dotačních programů MČ Prahy 1 podmínku vyplacení dotace těm 

subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejňují účetní závěrku. Podmínka se 

týká těch subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon. Zodpovídá Rada MČ Praha 1, 

termín 31.05.2020“. 

 Předkladatel Petr Burgr se návrhem nového bodu 5) ztotožnil, Mgr. David Bodeček se 

vzdal svého prvního protinávrhu, a to doplnit bod 2). 

 Mgr. Pavel Čižinský požádal o oddělené hlasování přidělit finanční prostředky položce 

č. 28 – Malostranské noviny, z. s., požadovaná částka 50.000 Kč/ návrh přidělit  

20.000 Kč = pro hlasovalo 17 přítomných členů ZMČ Praha 1, 5 bylo proti, a 2 se zdrželi 

hlasování – schváleno.     

 Petr Burgr nahlásil střet zájmu z důvodu členství ve Spolku občanů a přátel Malé Strany 

a Hradčan.  

 Pan starosta Ing. Hejma nahlásil střet zájmu z důvodu členství ve spolku Sdružení 

baráčníků.  
 

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

nikdo se nezdržel a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval. 

 V 17:55 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0132. 

 

 

5.  Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 111, na pozemku parc. č. 713/3,  

U Lužického semináře 42, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1. K jednání byl přizván Mgr. Petr 

Bulla, vedoucí oddělení koordinace s SVJ OTMS. 
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Zastupitelstvu MČ Praha 1 byla předložena k projednání žádost vlastníků bytových jednotek 

č. 111/8 a 111/13 v domě U Lužického semináře 42, o odkoupení části spol. prostor ve výše 

uvedeném domě. MČ Praha 1 má spoluvlastnický podíl na domu a pozemku 45,2%. Vlastník 

bytové jednotky č. 111/8, pí xxxxxxxx, žádá odkoupit 4,1 m2 chodby, která by se následně 

stavebně přisloučila k bytové jednotce č. 111/8. Vlastník bytové jednotky č. 111/13,  

xxxx xxxxxx, požaduje odkoupit 25,6 m2 půdního prostoru, který by se stavebně připojil 

k bytové jednotce č. 111/13. Obě uvedené bytové jednotky se nachází ve 2.NP, část bytové 

jednotky č. 111/13 je také ve 3.NP. 

Ostatní vlastníci s prodejem souhlasí, MČ Praha 1 je posledním vlastníkem, který se k žádosti 

nevyjádřil. V případě kladného stanoviska by oba žadatelé nechali zpracovat znalecký 

posudek na stanovení ceny v čase a místě obvyklé. Rada MČ Praha 1 usnesením  

č. UR20_0233 ze dne 25.02.2020 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 souhlasit se záměrem 

prodeje části spol. prostor a tomu odpovídající id. části pozemku. 
 

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

 Pro navržené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1,  

nikdo nebyl proti a 4 se zdrželi hlasování.  

 V 18:02 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0133. 

 

 

6.  Dotazy a interpelace 

 

 

 RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1, se dotázala, proč je na budově Nemocnice 

Na Františku umístěna cedule Metropolitní nemocnice a kdy bude tato cedule odstraněna.  

 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda Hospodářské komory Praha 1, 

interpeloval ve věci zveřejněného záměru pod poř. č. 35/10/2019/Z na pronájem nebytové 

jednotky č. 146/101 v domě č. p. 146 k. ú. Staré Město, Karlova 23.  

 Tomáš Mandous, občan Prahy 1, interpeloval ve věci nemovité kulturní památky 

Novomlýnské vodárenské věže.  

 Tomáš Mandous, občan Prahy 1, vystoupil s dotazy na Mgr. Evu Špačkovou, členku 

RMČ P1, ve věci jejího vystoupení v červnu 2018 na setkání s rodiči dětí navštěvujících 

MŠ Revoluční, týkající se plánovaných demoličních prací a odnětí části zahrady MŠ.  

 Štěpán Kuchta, občan Prahy 1, vystoupil se dvěma příspěvky, opakovaně interpeloval 

ve věci dění na Praze 1, trvajícího hluku a vibrací v bytech v centru Prahy 1 a 

problematiky pivních vozítek a sdíleného ubytování - interpelace nebyly předány  

v písemné podobě, tudíž na ně podle JŘ nebude odpovídáno písemně. 

 Mgr. Petr Szczepanik, Ph. D., občan Prahy 1, vystoupil se stanoviskem Zelených 

Praha 1 k právnímu rámci pro regulaci poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, 

z důvodu potřebnosti regulace těchto služeb v bytech. 

 Ing. Karel Krajský, občan Prahy 1, vystoupil s dotazy ve věci využívání strojů Green 

Machines 414, které byly v minulosti zakoupeny MČ Praha 1 na úklid komunikací. 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o zvážení vydání plošného 

opatření zákazu provozování krátkodobého ubytování v bytových domech, z důvodu 

obav občanů ze šíření nákazy koronavirem. 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci zrušení výběrové řízení 

na pronájem Rybářského domečku na Kampě 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1, se dotázal, jakou roli ve splnění cílů 

v boji proti krátkodobému ubytování hrají MČ Praha 1 vyhlášené dotace na instalaci 

biometrických vstupních systémů pro rok 2020 a instalace rádio vodoměrů pro SVJ na 

Praze 1. 
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 David Skála, člen ZMČ Praha 1, interpeloval k dopravním změnám v rámci systému 

parkování a požádal o oficiální stanovisko MČ Praha 1 k uzavírkám obou nábřeží 

s možným průjezdem pro rezidenty.   

 Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu – odstranění havarijního stavu kluziště ve sportovním areálu  

Na Františku. 

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o zveřejňování Programů 

a následně i zápisů ze schůzí Rady MČ P1 v anonymizované podobě. 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s interpelací ve věci 

nevýhodné správy nemovitostí MČ Praha 1 určených k rekreaci v Janově nad Nisou. 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem, proč nebylo zakoupeno 

16 kusů polomasek Nanolobix Respira compact pro strážníky Městské policie. 

 David Skála, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem, proč byl zrušen záměr soutěže  

o volné termíny, které má MČ Praha 1 k dispozici v Paláci Žofín. 

 

Petr Burgr na žádost Mgr. Amálie Počarovské požádal hlasovat o dokončení interpelací 

členů ZMČ Praha 1 nyní až do vyčerpání všech příspěvků (dle JŘ ZMČ P1, § 10 odst 2 - 

Pokud se nepodaří projednat dotazy a interpelace zastupitelů v čase od 18:30 od 19:00, 

rozhodne o způsobu jejich projednání zastupitelstvo hlasováním. Zastupitelstvo hlasováním 

rozhodne o tom, zda neprojednané dotazy a interpelace zastupitelů projedná po vyčerpání 

schváleného programu zasedání zastupitelstva, nebo zda budou neprojednané dotazy a 

interpelace podány výhradně písemnou formou do skončení zasedání zastupitelstva) = pro 

hlasovalo 18 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel a 5 nehlasovalo = 

návrh byl přijat.   
 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, vystoupil ve věci tranzitní automobilové 

dopravy v centru a zákazu elektrokol na pěších zónách. 

 Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazy na Ing. Petra Hejmu, 

starostu MČ Praha 1, ve věci zprávy o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí 2019, 

tedy za období, kdy zastával pozici 1. místostarosty MČ Praha 1. 

 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1, interpeloval ve věci regulace (zákazu) 

hazardních heren na Praze 1. 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem na MUDr. Jana Votočka, 

kdy a od koho se dozvěděl, že dne 14.01.2020 hodlá (jako bývalý starosta MČ Praha 1)  

na Zastupitelstvu MČ Praha 1 předat panu tajemníkovi Úřadu MČ Praha 1 odvolání  

z funkce.  

 David Skála, člen ZMČ Praha 1, interpeloval s dotazem ve věci koncepce veřejných 

prostranství, a zda se připravuje nějaká jiná koncepce, když Rada MČ Praha 1 zrušila 

Pravidla pro schvalování žádostí pro účely záborů veřejných prostranství pro rok 2020. 

 Martin Kotas, člen ZMČ Praha 1, vystoupil s dotazem na postoj Rady MČ P1  

k omezení tranzitní dopravy na obou nábřežích Prahy 1. 

 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1, vystoupila s interpelací, týkají se 

předzahrádek a novely tržního řádu, a s dotazem, proč Rada MČ Praha 1 podala žádost  

o odložení účinnosti navržených změn tržního řádu do 31.12.2020. 

 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1, se dotázal Ing. Petra Hejmy na počet setkání 

a jednání se zástupci Penty ohledně Masarykova nádraží od listopadu 2018 a požádal  

o výsledky těchto jednání. 

 Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1, vystoupil se žádostí o bližší informace a další 

postup ve věci omezování  předzahrádek na Královské cestě. 
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Na všechny písemně předložené interpelace a dotazy bude dle Jednacího řádu ZMČ P1 

odpovězeno písemně. 
 

 

 Jitka Nazarská požádala o přestávku na jednání politických klubů.  

 

Přestávka od 19:33 hod. do 19:43 hod. na jednání politických klubů.  

 

7.  Odnětí pozemku parc. č. 745/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1 o výměře 2 m2 a svěření 

pozemku parc. č. 745/3 dotčené podstavcem, který je nedílnou součástí sousoší  

sv. Jana Nepomuckého 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1. K jednání byla přizvána  

Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy nemovitostí OTMS.  

V katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 745/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1 o výměře 2m2, 

zapsán na vlastníka HMP se svěřenou správou pro Městskou část Praha 1. 

Odbor evidence majetku HMP požádal Odbor stavební MČ Praha 1 o vydání "Rozhodnutí o 

dělení nebo scelování pozemku" parc. č. 745 a 2387/1 v k. ú. Nové Město, Praha 1. Vzhledem 

k tomu že pozemek parc. č. 745 je ve svěřené správě MČ Praha 1, MČ Praha 1 se připojila k 

žádosti o dělení pozemku. Odbor výstavby při MČ Praha 1 pod spisovou značkou UMCP1 

447130/2019 ze dne 08.10.2019 vyslovil souhlas s dělením a scelováním pozemků. V souladu 

s geometrickým plánem a s výše uvedeným Rozhodnutím Odboru výstavby MČ Praha 1 byl 

pozemek parc. č. 745 (ostatní plocha) o výměře 188 m2, který je ve svěřené správě MČ  

Praha 1  uveden do souladu faktického stavu se stavem právním a rozdělen takto: parc. č. 

745/1 (ostatní plocha), o výměře 181 m2, parc. č. 745/2 (ostatní plocha), o výměře 5 m2, parc. 

č. 745/3 (ostatní plocha), o výměře 2 m2. Magistrát hlavního města Prahy bude realizovat  

v součinnosti s Galerií hl. m. Prahy předání sousoší sv. Jana Nepomuckého do správy Galerie 

hl. m. Prahy. Předložená problematika byla projednána na RMČ Praha 1 dne 28.01.2020, 

která usnesením č. UR20_0085 doporučila ZMČ Praha 1 schválit žádost o odnětí pozemku 

parc. č. 745/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1 o výměře 2 m2 ze svěřené správy Městské části 

Praha 1. 
 

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

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

nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval.  

 V 19:50 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0134. 

 

8.  Návrh na zrušení usnesení č. UZ16_0234 - změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 

502, parc. č. 518/1, 518/2 a 518/3, Havelská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1. K jednání byl přizván Mgr. Petr 

Bulla, vedoucí oddělení koordinace s SVJ OTMS. 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo usnesením č. UZ16_0234 dne 15.03.2016 změnu 

prohlášení vlastníka v domě č. p. 502, na pozemcích parc. č. 518/1, 518/2 a 518/3,  

Havelská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1 spočívající v souhlasu s rozdělením bytové jednotky 

č. 502/15 na dvě jednotky. Žadatel, vlastník bytové jednotky č. 502/15, p. xxxxxxx xxxxx byl 

o souhlasu se změnou prohlášení vlastníka informován dopisem č. j. UMČP1/167999/2015/2 

ze dne 29.03.2016. Pan xxxxx si následně nechal zpracovat u externí advokátní kanceláře 

návrh změny prohlášení vlastníka, ale tento již nepředložil k podpisu MČ Praha 1. Podle 

informací advokátky, která zpracovávala návrh změny prohlášení vlastníka, přestal p. xxxxx 

s advokátní kanceláří dále komunikovat, stejně jako s Odborem technické a majetkové správy 

ÚMČ Praha 1. Oddělení koordinace s SVJ zaslalo dne 16.01.2020 dopis č. j. 

ÚMČP1/025865/2020, ve kterém byl p. xxxxx vyzván k podání informace, v jakém stavu je 



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. 

 

10 

 

realizace změny prohlášení vlastníka, adresát však dopis nepřevzal. Z výše uvedených důvodů 

Rada MČ Praha 1 usnesením č. UR20_0235 ze dne 25.02.2020 doporučila Zastupitelstvu MČ 

Praha 1 zrušit původní usnesení č. UZ16_0234 ze dne 15.03.2016. 

 

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

 Pro navržené usnesení hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 1 

se zdržel a 1 nehlasoval.  

 V 19:55 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0135. 

 

9.  Návrh na zrušení části usnesení č. UZ15_0113 - Rozdělení nemovité věci - 

vlastnického práva k domu č. p. 964 a k pozemku parc. č. 449 se stavbou budovy  

č. p. 964, na adrese V Kotcích 24, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 

Materiál předložil MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1. K jednání byl přizván Mgr. Petr 

Bulla, vedoucí oddělení koordinace s SVJ OTMS. 

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo usnesením č. UZ15_0113 ze dne 26.05.2015 rozdělení 

domu č. p. 964, stojícího na pozemku parc. č. 449, k. ú. Staré Město, V Kotcích 24, Praha 1 

na jednotky. Bodem 5. usnesení bylo schváleno zajistit založení společenství vlastníků 

jednotek. Rozdělení domu na jednotky bylo realizováno uzavřením smlouvy o výstavbě  

č. CES 2017/0976 ze dne 09.01.2018 v souladu s usnesením č. UZ17_0445 ze dne 

23.05.2017, kterým byl vybrán stavebník půdní bytové jednotky v rámci výběrového řízení na 

prodej půdních prostor. Podle § 1170 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále též „občanský zákoník“), byly součástí smlouvy o výstavbě náležitosti stanov 

společenství vlastníků tak, aby v souladu s § 1200 občanského zákoníku mohl katastrální úřad 

konstatovat, že společenství vlastníků bylo založeno. Katastr nemovitostí zaevidoval smlouvu 

o výstavbě a zapsal spoluvlastnická práva pro stavebníka půdní bytové jednotky k pozemku a 

budově, avšak dům č. p. 964 na jednotky nerozdělil, neboť dosud neobdržel od stavebníka 

čestné prohlášení o rozestavěnosti či kolaudační souhlas s užíváním půdní bytové jednotky. 

Smlouva o výstavbě tak v této části nenabyla účinnosti a nenastaly tak zákonné předpoklady 

pro založení společenství vlastníků jednotek. Založení společenství vlastníků jednotek je tedy 

vázáno doložením čestného prohlášení o rozestavěnosti či kolaudačního souhlasu s užíváním 

půdní bytové jednotky. Z výše uvedených důvodů Rada MČ Praha 1 usnesením  

č. UR20_0234 ze dne 25.02.2020 doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 1 zrušit bod  

6. usnesení  č. UZ15_0113. 
 

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

 Pro navržené usnesení hlasovalo 20 přítomných členů ZMČ Praha 1, nikdo nebyl proti, 3 

se zdrželi a 1 nehlasoval.  

 V 19:58 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0136. 

 

 

10.  Postup MČ Praha 1 ve věci územního řízení na "Administrativní budovu  

Na Florenci" (ABF), Prague Central Business District s.r.o., k. ú. Nové Město 

Materiál předložil Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ Praha 1. 

Podle předkladatele záměr výstavby obchodně-administrativního komplexu pro 2 500 

zaměstnanců nijak neřeší, ale zhoršuje alarmující problémy Prahy 1, přetížení komerčními 

aktivitami a dopravou, kritický stav ovzduší a přehřívání, odchod stálých obyvatel. Je 

nezodpovědné přenechat klíčové rozvojové území centra Prahy bez splnění předepsaných 

podmínek a úkolů developerovi a rezignovat na komplexní dlouhodobé řešení jeho trvale 

udržitelného rozvoje. Ačkoliv investor opakovaně tvrdí opak, projekt ABF zjevně 

nerespektuje charakter Pražské památkové rezervace coby světového kulturního dědictví 
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UNESCO, ale především nerespektuje závazné Zásady územního rozvoje, které předepisují 

11 Podmínek pro následné rozhodování o změnách v území a definují 4 Úkoly pro 

podrobnější územně plánovací dokumentaci.. 

Masarykovo nádraží, území v centrální části města vymezené ulicemi Na Florenci, 

Křižíkovou, Prvního pluku, Pernerovou, kolejištěm ČD, vrchem Vítkova, objekty Muzea 

armády ČR, dále ulicemi Husitskou, Příběnickou, Seifertovou, Hybernskou a Havlíčkovou. 

Zahrnuje nevyužívané části nádraží ČD. Částečně leží na území Památkové rezervace  

v hlavním městě Praze a celoměstského centra. Zasahuje do území městských částí Praha 2, 

Praha 3 a Praha 8. Zasahuje do katastrálních území Nové Město, Karlín, Žižkov. Oblast 

představuje významnou plochu určenou pro novou plnohodnotnou městskou zástavbu 

převážně smíšené funkce, pro rozvoj významného uzlu veřejné dopravy a rozvoj souvisejících 

služeb. Podle předkladatele by mělo mezi podmínky pro následné rozhodování o změnách 

v území patřit: 

a) dotvoření celoměstského centra o polyfunkční území bez umístění velkých monofunkčních 

objektů, 

b) zohlednění prostorové vazby na Památkovou rezervaci v hlavním městě Praze a okolní 

památkové zóny na území městských částí Praha 8 a Praha 3, 

c) odstranění stávajících urbanistických bariér, 

d) respektování členité střešní krajiny s lokálními dominantami, 

e) měřítko nové zástavby respektující okolní historickou strukturu, 

f) dořešení výhledové podoby centrální části železničního uzlu Praha, 

g) zohlednění požadavků na umístění železničního muzea dle usnesení vlády ČR č.1147/2000  

z 15.11.2000, 

h) zamezení přetížení území automobilovou dopravou, preference pěší dopravy, 

i) snížení negativních vlivů na životní prostředí, 

j) návaznost nově zakládaných ploch zeleně na stávající plochy, jmenovitě na park u Muzea 

hl. m. Prahy, na Vrchlického sady a svahy Vítkova, 

k) zohlednění kvality životního prostředí z pohledu ochrany veřejného zdraví při umísťování 

obytných a jiných citlivých funkcí, zejména podél komunikací s intenzivní dopravou a podél 

železniční trati. 

Předkladatel dále navrhuje úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci: 

a) řešit komplexně dotvoření celoměstského centra, 

b) navrhnout způsob využití a prostorové regulativy odpovídající poloze ve městě a vazbám 

na okolí, 

c) navrhnout způsob využití území v rozsahu odpovídajícím možnostem dopravní obsluhy  

s cílem maximálně redukovat dopravu generovanou v centrální oblasti města, 

d) prověřit výhledové řešení žst. Masarykovo nádraží.  

Původně navržené usnesení předkladatelem: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí Záměr výstavby obchodně-administrativního komplexu pro 2 500 

zaměstnanců nijak neřeší, ale zhoršuje alarmující problémy Prahy 1: 

přetížení komerčními aktivitami a dopravou, kritický stav ovzduší a přehřívání, odchod 

stálých obyvatel. Je nezodpovědné přenechat klíčové rozvojové území centra Prahy bez 

splnění předepsaných podmínek a úkolů developerovi a rezignovat na komplexní dlouhodobé 

řešení jeho trvale udržitelného rozvoje. Ačkoliv investor opakovaně tvrdí opak, projekt ABF 

zjevně nerespektuje charakter Pražské památkové rezervace coby světového kulturního 

dědictví UNESCO, ale především nerespektuje závazné Zásady územního rozvoje, které 

předepisují 11 Podmínek pro následné rozhodování o změnách v území a definují 4 Úkoly pro 

podrobnější územně plánovací dokumentaci. 

2) ZMČ P1 ukládá ve věci územního řízení na „Administrativní budovu Na Florenci“ (ABF), 
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Prague Central Business District s.r.o., k. ú. Nové Město konat všechny potřebné právní 

kroky, které zaručí faktické splnění podmínek a úkolů specifikovaných v Zásadách územního 

rozvoje pro transformační oblast Masarykovo nádraží (T/6). 2.1 Zodpovídá: Ing. Petr Hejma 

Termín: 30.03.2020. 

V rámci předkladu byly promítnuty fotografie a prezentace s vizualizacemi budoucího 

projektu okolí Masarykova nádraží. 

Diskuse: 

 V rámci diskuse vystoupili RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1, RNDr. Tomáš 

Raiter, občan Prahy 1 a Anna Vinklárková, občanka Prahy 1. Do rozpravy se přihlásili, 

Zdeněk Meisner, občan Prahy 7 a Ing. arch. Jiří Gebert, občan Prahy 6, vzhledem 

k tomu, že nejsou občany Prahy 1, hlasovalo zastupitelstvo v souladu s Jednacím řádem o 

udělení slova. 

 Hlasování o udělení slova Zdeňkovi Meisnerovi = pro hlasovalo 22 členů ZMČ P1, 

nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování a 2 členové ZMČ P1 nehlasovalo – jeho 

vystoupení bylo schváleno.  

 

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. = pro hlasovalo 23 členů ZMČ P1, 1 byl 

proti, a nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 

 

 Hlasování o udělení slova Ing. arch. Jiřímu Gebertovi = pro hlasovalo 22 členů ZMČ 

P1, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování a 1 člen ZMČ P1 nehlasoval – jeho 

vystoupení bylo schváleno.  

 Mgr. Pavel Čižinský předložil pozměňovací návrh usnesení:  

1) ZMČ P1 konstatuje, že je v zájmu občanů Prahy 1, aby rozvoj okolí Masarykova 

nádraží nezhoršil alarmující problémy Prahy 1, kterými jsou zejména přetížení 

komerčními aktivitami a dopravou nebo kritický stav ovzduší, a nepřispěl tak k dalšímu 

odlivu stálých obyvatel z centra města  

2) ZMČ P1 vyjadřuje, že Městská část Praha 1 cítí svůj díl odpovědnosti za zachování 

charakteru pražské památkové rezervace, a za zajištění polyfunkčního rozvoje okolí 

Masarykova nádraží  

3) ZMČ P1 ukládá učinit v řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dalšího 

administrativního komplexu vedle Masarykova nádraží vedeném Úřadem městské části 

Praha 1 pod spis. zn. S UMCP1/021863/2020/VÝS-Hd-2/ p.č.2536, jakožto i v dalších 

oblastech samostatné působnosti Městské části Praha 1 všechny právní úkony a jiná 

opatření za tím účelem, aby  

• stanovisko odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního měst Prahy ohledně souladu 

umístění dalšího administrativního komplexu se Zásadami územního rozvoje hlavního 

města Prahy schválenými usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 35/29 ze dne 

17.12.2010 bylo přezkoumáno na základě řádného opravného prostředku Ministerstvem 

pro místní rozvoj České republiky, a 

• vydání územního rozhodnutí bylo odloženo do doby, než bude Zastupitelstvem hl. m. 

Prahy, Zastupitelstvem městské části Praha 1 a zastupitelstvy dalších dotčených 

městských částí koncepčně rozhodnuto o podrobnějším využití celého území tvořícího 

okolí severojižní magistrály v úseku od Muzea k ostrovu Štvanice a o způsobu 

humanizace/urbanizace severojižní magistrály v tomto úseku  

3.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, 3.2 Zodpovídá: starosta MČ Praha 1, 

termín: 13.03.2020.  

4) ZMČ P1 ukládá  

• vstoupit s žadatelem o vydání územního rozhodnutí, skupinou PENTA, v jednání a 

navrhnout mu uzavření smlouvy, kterou budou upraveny všechny relevantní vzájemné 
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povinnosti a práva mezi Městskou částí Praha 1 a skupinou PENTA týkající se okolí 

Masarykova nádraží, a to zejména povinnost skupiny PENTA respektovat měřítko okolní 

zástavby a povinnost skupiny PENTA využít své objekty v okolí Masarykova nádraží  

v maximální míře pro trvalé bydlení, a  

• předložit tuto smlouvu ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 1.  

4.1 Zodpovídá: starosta MČ Praha 1. 4.2 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1, 

termín: 30.06.2020  

5) ZMČ P1 si vyhrazuje v souladu s § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, v platném znění, právo rozhodnout o smlouvě dle bodu 4) tohoto usnesení 

 Předkladatel Ing. arch. Tomáš Vích se s pozměňovacím návrhem usnesení ztotožnil, 

tudíž je považován za původní návrh předkladatele.   

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Pavla Čižinského do 

diskuse = pro hlasovalo 20 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 4 

nehlasovali – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Procedurální hlasování o udělení slova – čtvrtý příspěvek Mgr. Pavla Nazarského 

do diskuse = pro hlasovalo 23 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a 1 

nehlasoval – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Procedurální hlasování o udělení slova – pátý příspěvek Mgr. Pavla Čižinského do 

diskuse = pro hlasovalo 19 členů ZMČ P1, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel  

a 5 nehlasovalo – jeho vystoupení bylo schváleno. 

 Martin Kotas požádal zahájit procedurální hlasování o ukončení diskuse = pro hlasovalo 

21 členů ZMČ P1, 2 byli proti, a 1 se zdržel hlasování – návrh byl přijat. 

 

 Richard Bureš požádal o přestávku na jednání politických klubů. 

 

Přestávka od 22:40 hod. do 22:58 hod. na jednání politických klubů.  

 

 Pan starosta Ing. Petr Hejma předložil protinávrh usnesení: 

1) ZMČ P1 bere na vědomí usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0268 ze dne 03.03.2020 

– „Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 včetně připojení na technickou infrastrukturu 

ulice Na Florenci, Praha 1 – Nové Město“  

2) ZMČ P1 doporučuje projednat veškeré připomínky a náměty ze strany zastupitelů MČ 

Praha 1 a veřejnosti v rámci veřejného jednání Komise pro územní rozvoj Rady MČ 

Praha 1  

3) ZMČ P1 žádá zajistit v koordinaci s hlavním městem Praha uplatnění připomínek 

k projektu s cílem chránit oprávněné zájmy občanů MČ Praha 1 tak, aby rozvoj okolí 

Masarykova nádraží vylepšil životní podmínky dotčených obyvatel Prahy 1  

4) ZMČ P1 ukládá zajistit splnění bodu 2) a 3) usnesení, zodpovídá Rada MČ Praha 1, 

termín 31.12.2020 

 

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

 

Přestávka od 23:10 hod. do 23:21 hod. na jednání politických klubů.  

 

 

 Pro usnesení ve smyslu protinávrhu Ing. Hejmy hlasovalo 13 přítomných členů ZMČ 

Praha 1, 7 bylo proti, nikdo se nezdržel a 4 členové ZMČ P1 nehlasovali.  

 V 23:25 hod. bylo přijato usnesení č. UZ20_0137. 
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Pan starosta Ing. Petr Hejma na závěr přednesl krátkou informaci z jednání Bezpečnostní 

rady hl. m. Prahy a oznámil změnu termínu příštího zasedání ZMČ Praha 1, a to dne 

14.04.2020 v 16:00 hod.  
 

 

 

 

1 4 .  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  I n g .  P e t r e m  H e j m o u  

 

 

 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu: 

 

 

 

 

  

 

 

 

                v.r.                                                                                                   v.r. 

 Mgr. Filip Kračman                                                                             David Skála                                    

   člen ZMČ Praha 1                                                                    člen ZMČ Praha 1                    

  

 

         

 

 

                                                                    v.r. 

                                 Ing. Petr Hejma  

                                                     starosta MČ Praha 1  

                                                                      

 

 

 

Zapsala: Růžena Nejedlá  

 

 

 

 

 

 

 Zápis byl vyhotoven 17.03.2020 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.         


