Zápis č. 3 z jednání komise RMČ P1
Komise pro obchod a služby, konané dne 10. 2. 2021
v zasedací místnosti č. 212, II. patro
MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Zahájení jednání: 14.00 hod.
Ukončení jednání: 15.40 hod.
Přítomni:
Mgr. Karel Ulm, MPA – předseda, Jana Šťastná, Mgr. David Bodeček, Stanislav Lazar,
Ing. Vladimír Krištof, Daniel Skalický, Irena Ilková
on-line:
Jana Titlbachová
Částečná neúčast:
Mgr. Michal Staněk, Mgr. Václav Kučera on-line
Omluveni:
Bc. Ludvík Czital, Vladimíra Hrůzová
Neomluveni:
Mgr. Amália Počarovská
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P1:
Mgr. Tatiana Kunštátová
Hosté:
člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka
Zapsala:
Dagmar Koníčková

Program jednání:
1. Návrh programu jednání
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Určení ověřovatele zápisu
4. Klasifikace sortimentu trhů dle novely TŘ
5. OTMS – kontrola pověřených úkolů
6. Různé

Předseda KOOS přivítal na jednání všechny přítomné.
K bodu č. 1
Návrh programu jednání
Předseda seznámil přítomné s návrhem programu.
Hlasování:
Pro: 8
Program byl přijat.

Proti: 0

Zdržel se: 0
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(přítomno 8 členů)

K bodu č. 2
Kontrola zápisu z minulého jednání
Zápis z jednání KOOS dne 27. 1. 2021 – bez připomínek.
Hlasování:
Schváleno

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 8 členů)

K bodu č. 3
Určení ověřovatele zápisu
Na návrh předsedy komise byl schválen ověřovatelem zápisu Stanislav Lazar.
Hlasování:
Schváleno

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 8 členů)

Ve 14,30 hodin se na jednání KOOS připojil online člen komise Kučera

K bodu č. 4
Klasifikace sortimentu trhů dle novely TŘ
Předseda komise předal hned v úvodu projednávání tohoto bodu slovo vedoucí ŽIO
Kunštátové. Ta přítomné následně podrobně seznámila se záměrem nového tržního řádu a
s připomínkami, které zaslal člen Krištof a vedoucí OPVP Czital. Proběhla diskuze, která
přinesla následující návrhy změn (v textu tučným písmem, tečky nahrazují pokračování
nezměněného textu dle níže uvedené Přílohy důvodové zprávy):
Příloha důvodové zprávy:
Záměr nového znění tržního řádu
Návrh NAŘÍZENÍ, kterým se vydává tržní řád

§ 1 Místa pro prodej a poskytování služeb
(1) Na území hlavního města Prahy je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou
rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem nabízet,
prodávat zboží nebo nabízet, poskytovat služby nebo konat veřejné sbírky prodejem
vstupenek či jízdenek ať už samostatně nebo prostřednictvím třetích osob na místech
uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení a v rozsahu v ní stanoveném, ……
Usnesení KOOS:
Nedoporučuje podle §1, odst. 1 poskytovat služby nebo konat veřejné sbírky prodejem
vstupenek či jízdenek ať už samostatně nebo prostřednictvím třetích osob na místech
uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení a v rozsahu v ní stanoveném.
Hlasování:
Schváleno

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0
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(přítomno 9 členů)

(5) Restaurační zahrádka je místo……. Provozovna musí celoročně poskytovat místa pro
konzumaci u stolů ve svých vnitřních prostorách a musí být vybavena vlastními toaletami
určenými pro zákazníky.
Návrh změny bez usnesení
§ 2 Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby
(1) Tržní místa se podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby rozdělují na:
a) tržní místa v centrální části města uvedená v příloze č. 2 ... vstupenky na kulturní programy a
jízdenky na okružní jízdy městem včetně jízdenek na okružní plavby a výlety, čištění bot…
Návrh změny bez usnesení
§7
Formy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje
(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží….. na poskytování služeb a prodej zboží na
restauračních zahrádkách v době od 8.00 do 22.00 hodin,……….
Usnesení KOOS:
Doporučuje vyjasnit definici restauračních zahrádek od 8.00 do 22.00 hodin a od 22 hodin výše
v návaznosti na §7, odst. 1
Hlasování:
Schváleno

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 9 členů)

(4) Toto nařízení se dále nevztahuje na bikesharing. - VYPUSTIT
(8) Za bikesharing se pokládá poskytování služby úplatného užívání sdílených viditelně
označených jízdních kol bez asistence další osoby, která si lze vypůjčit na jednom
stanovišti a vrátit na jiném stanovišti, kterým se pro účely tohoto nařízení rozumí
jakékoliv veřejně dostupné místo v rámci předem určené oblasti. – VYPUSTIT
Usnesení KOOS:
Doporučuje podle §7, vypustit odst.4 a 8
Hlasování:
Schváleno

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 9 členů)

§ 8 Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb
(3) Pochůzkové poskytování služeb na území hlavního města Prahy je zakázáno s výjimkou
doprovázení skupin nebo jednotlivců s výkladem průvodce, který má platný průkaz průvodce
v cestovním ruchu.
Návrh změny bez usnesení
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(6) Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného
zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo
přímo z ruky a prodej zprostředkované služby. ….
Návrh změny bez usnesení

Usnesení KOOS:
Členové KOOS vyjádřili s navrženými připomínkami souhlas. Vedoucí ŽIO Kunštátová je
zapracuje do navrhovaných změn v připravovaném materiálu pro hl.m.Praha.
Hlasování:
Schváleno

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 9 členů)

Sousedské slavnosti – dotaz Krištof
Pokud se jedná o sousedské slavnosti na 2 dny, je třeba vzít v potaz i dobu na přípravu akce a
na její likvidaci. Součástí těchto akcí bývají výstavy a například umělecký program. Z toho
pohledu je 2 dny málo. Vedoucí ŽIO mu podala informaci, že ve smlouvě dává odbor dopravy
dostatečný čas na přípravu a následnou likvidaci akce.
Hrnčířské trhy – dotaz Šťastná
Hrnčířské trhy jsou pořádány nepravidelně, proto nejsou uvedeny v tržním řádu. Jsou
pořádány pouze několikrát do roka na různých místech v rámci kulturní akce.
V 15 hodin se na jednání KOOS dostavil člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka

K bodu č. 5
OTMS – kontrola pověřených úkolů
Dne 16. 12. 2020 byly na jednání KOOS projednány žádosti o volný nebytový prostor:
1) paní Olgy Šípkové o možnost pronájmu nebytového prostoru o výměře od 20 m2 na Malé
Straně. Účel nájmu: papírnictví, podací a výdejní místo Zásilkovny
2) paní Jany Šubrtové o možnost pronájmu nebytového prostoru o výměře alespoň 20 m2
prodejní plochy a cca 10 m2 pro zázemí. Účel nájmu: prodejna pekařských a cukrářských
výrobků. Jedná se o rodinnou firmu, pekařství a cukrářství Jana Šubrtová vzniklo v roce
1991 a nabízí výrobky z vlastní produkce.
Usnesením KOOS ze dne 16. 11. 2020 Komise pro obchod a služby doporučuje vedoucímu OTMS
vytipovat vhodný nebytový prostor na základě těchto žádostí.
Usnesení KOOS:
Členové žádají vedoucího OTMS Vaňka o informaci k řešení tohoto úkolu.
Termín 31.3.2021
Hlasování:
Schváleno

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0
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(přítomno 9 členů)

V 15,15 hodin se na jednání KOOS dostavil člen komise Staněk.

Různé
Havelské tržiště
Člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka informoval přítomné, že jednání mezi MČ Praha 1
a hl. m. Praha ohledně Havelského tržiště stále probíhají.

Zápis sepsán dne:
Předáno k ověření dne:
Zápis ověřen dne a podepsán:
Zapsala:

10. 2. 2021
11. 2. 2021
Dagmar Koníčková

Ověřovatel zápisu
Stanislav Lazar
Předseda komise
Mgr. Karel Ulm, MPA

Příští jednání KOOS se uskuteční dne 24. února 2021
od 14,00 hod., v zasedací místnosti č. 212, II. patro
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