
Příloha k us ese í Rady MČ Praha  č. UR _  ze d e . .  

 

Postup při akládá í s vol ý i ebytový i prostory MČ Praha  pro potřebu 

zajiště í obča ské vybave osti a úze í MČ Praha 1 

 

Provozovny, zařazené do sítě občanské vybavenosti z pohledu obchodu a služeb: 

drogerie, elektro, galanterie, řemeslné profese, holičství a kadeřnictví, pedikúra a 

manikúra, kovářství, krejčovství, květinářství, lékárna, oční optika, opravny „ všeho 

druhu“, papírnictví a výtvarné potřeby, potraviny „všeho druhu“, potřeby pro chovatele 

a řemeslníky, čistírna, prádelna a mandl, rámování obrazů, sklenářství, supermarket, 

tiskárna pro nevidomé, trafika, zámečnictví, železářství apod.  

Stanovenou potřebu občanské vybavenosti na území MČ Praha 1 definuje oddělení 

obchodu a služeb, schvaluje Komise pro obchod a služby Rady MČ Praha 1 (KOOS) 

a rozděluje MČ Praha 1 na 12 samostatných okrsků. 

Oddělení obchodu a služeb provádí monitoring stavu občanské vybavenosti v rámci 

jednotlivých okrsků a pravidelně informuje KOOS v případě negativní změny a jejího 

trendu. 

Pokud v některém z okrsků nastane potřeba doplnění nabídky občanské vybavenosti, 

KOOS vyzve Odbor technické a majetkové správy (OTMS), aby předkládal volné 

nebytové prostory MČ Praha 1, připravené v tomto okrsku k pronájmu - provozovny, 

u kterých je možné provozovat přímý prodej, či lokálně poskytovat službu občanům 

Prahy 1 oddělení obchodu a služeb, které jej následně zařadí jako bod k projednání 

na nejbližší jednání KOOS.  

KOOS jednotlivé prostory projedná v souladu se stanovenou potřebou zajištění 

občanské vybavenosti v rámci jednotlivě definovaných okrsků na území MČ Praha 1 

a zformuluje návrh na jejich využití. Závěrečné stanovisko KOOS a přijaté usnesení 

ke konkrétním nebytovým prostorům postoupí OTMS a Komisi obecního majetku 

(KOMA).  



Následně OTMS zařadí tyto prostory se stanoviskem KOOS jako bod k projednání na 

nejbližší jednání KOMA. Závěrečné stanovisko KOMA a přijaté usnesení ke 

konkrétním nebytovým prostorům bude předáno OTMS. 

Následně bude projednáno s příslušnými gesčními členy Rady MČ Praha 1, kteří 

předloží výsledek Radě MČ Praha 1 k projednání. 

U ostatních volných nebytových prostor se bude postupovat analogicky s tím, že tyto 

prostory nebudou projednávány v KOOS. 

Rada MČ Praha 1 bude projednávat nakládání s volnými nebytovými prostory bez 

stanoviska KOOS (v případě provozoven - přímého prodeje či lokálního poskytování 

služeb v těchto prostorech) a stanoviska KOMA jen ve výjimečných případech, které 

nesnesou odkladu. 
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