Zápis č. 5 z jednání komise RMČ P1
Komise pro obchod a služby, konané dne 10. 3. 2021
v zasedací místnosti č. 212, II. patro
MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Zahájení jednání: 14.00 hod.
Ukončení jednání: 15.10 hod.
Přítomni:
Mgr. Karel Ulm, MPA – předseda, Jana Šťastná, Mgr. David Bodeček, Stanislav Lazar,
Ing. Vladimír Krištof, Daniel Skalický, Mgr. Michal Staněk
on-line:
Mgr. Amália Počarovská
Částečná neúčast:
Irena Ilková
Omluveni:
Jana Titlbachová, Mgr. Tatiana Kunštátová
Neomluveni:
Mgr. Václav Kučera
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P1:
Dagmar Koníčková, Bc. Ludvík Czital
Hosté:
člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka
Zapsala:
Vladimíra Hrůzová

Program jednání:
1. Návrh programu jednání
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Určení ověřovatele zápisu
4. Žádost o znovuobnovení tržního místa na Alšově nábřeží
5. Královská cesta a hradební korzo, Rešerše - předzahrádky
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 10. 2. 2021 – A. Počarovská požádala o doplnění omluvy na minulém
jednání ze zdravotních důvodů.
Hlasování:
Schváleno

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

(přítomno 8 členů)

K bodu č. 3
Určení ověřovatele zápisu
Na návrh předsedy komise byl schválen ověřovatelem zápisu Mgr. Michal Staněk .
Hlasování:
Schváleno

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 8 členů)

K bodu č. 4
Žádost o znovuobnovení tržního místa na Alšově nábřeží
D. Koníčková seznámila přítomné se žádostí Jana Pokorného o znovuobnovení tržního místa
k prodeji uměleckých děl na Alšově nábřeží. Toto tržní místo bylo vyřazeno z tržního řádu na
základě doporučení Rady MČ Praha 1 (UR20_0248) a jednání KOOS dne 1. 7. 2020, kdy se
projednával návrh novely Tržního řádu hl. m. Prahy.
Následně proběhla diskuze.
Usnesení KOOS:
Komise doporučuje žadateli podat dle standardního postupu žádost o zařazení do tržního řádu
na odbor péče o veřejný prostor s upozorněním, že předpoklad nejbližšího projednávání
novely tržního řádu je podzim 2021.
Hlasování:
Schváleno

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 8 členů)

Ilková - příchod - ve 14,10 hod.
K bodu č. 5
Královská cesta a hradební korzo, Rešerše - předzahrádky
Předseda komise požádal, aby se vedoucí odboru péče o veřejný prostor Czital vyjádřil
k materiálu:
Rešerše - předzahrádky, který vypracoval ARCHISTROJ design studio a k Revizi materiálu
prostupnosti královské cesty a hradebního korza z 16. 3. 2020.
Rešerše - předzahrádky – materiál není příliš objektivní, nemá pružnost, nereaguje na změny,
většina opatření jde cestou restrikce bez ohledu na běžný život.
Revize materiálu prostupnosti královské cesty a hradebního korza - je dobře zpracovaná
včetně popsání situace. Je to pohled jedné strany a nepřiklání se k tomu rušit zahrádky jedním
tahem.
Dále upozornil členy, že na web stránkách MČ Praha 1 je umístěna interaktivní mapa záborů.
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Radní Procházka uvedl, že řešení VIZE restauračních zahrádek v současné době je předčasné.
Nikdo neví, kteří podnikatelé tuto dobu přežijí. V současné době je už přes tři sta volných NP.
Ulm – oba materiály budou umístěny na extranetu. Členové naši městkou část znají a ať si
každý udělá názor sám. Na problematiku je třeba se dívat nejen pohledem ze skutečného
života, ale i z lidského hlediska.
Členové komise vzali tyto informace na vědomí a výše uvedenými materiály se budou zabývat
na dalších( ne hned následujících) jednáních KOOS.
K bodu č. 6 – Různé
1) Žádost o prominutí nájemného
Krištof: Člen komise Krištof byl pověřen Hospodářskou komorou, aby informoval členy o
problému s nájmy nebytových prostor svěřených do správy MČ Praha 1. Jedná se v této nelehké
době o možnost individuální pomoci nájemcům.
Lazar: informoval o infolince pro podnikatele, kterou osobně spravuje. Linka je hojně
využívaná a výstupy o jejím využití už na HK Prahy 1 předal.
Radní Procházka: informoval o jednáních ohledně individuální pomoci nájemníkům
nebytových prostor, kterých se netýkala dříve vyhlášená pomoc při slevách na nájemném. Na
KOMA byly doporučeny podmínky pro tyto podpory, které budou po projednání RMČ Praha 1
zveřejněny.
Členové KOOS vzali informaci na vědomí.
2) Společnost VÍNO Blatel, a.s. podala žádost o prominutí nájemného či poskytnutí dodatečné
slevy na nájemném nad rámec programu COVID, ve vztahu ke čtyřem provozovnám s názvy
Denní Bar Blatnička
Vinárna a denní bar Slovácka vícha – Blatnička
Prodejna vína
Denní bar a restaurace Blatnice
Všechny provozovny se nachází v Michalské ulici na Praze l v prostorách najímaných od MČ
Praha 1.
Členové konstatovali, že provozovna v první vlně slev dostala od 1. 1. 2021 50% na 6 měsíců,
ale může se zapojit následně do projektu individuálních slev. Členové upozornili na skutečnost,
že je třeba zohledňovat i všechny čerpané slevy, poskytované státem.
Usnesení KOOS:
Členové komise konstatují, že v případě provozovny Blatnička, Michalská 6, Praha 1
Staré Město, se jedná historicky doloženou srdeční záležitost nejen pro místní obyvatele
této lokality. Z toho důvodu doporučuje poskytnout individuální slevu a předat toto
doporučení na KOMA.
Hlasování:
Schváleno

Pro: 8

Proti: 1

Zdržel se: 0
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3) Titlbachová – zaslala fotodokumentaci ohledně velkého množství návštěvníků a následně
odpadků v prostoru lokality Nový Svět a upozornila na nedostatek odpadních nádob.
Usnesení KOOS:
KOOS pověřuje vedoucího OPVP Ludvíka Czitala ke kontrole odpadového hospodářství
v této lokalitě.
Hlasování:
Schváleno

Pro: 9

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

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. 3. 2021
11. 3. 2021
Vladimíra Hrůzová

Ověřovatel zápisu
Mgr. Michal Staněk
Předseda komise
Mgr. Karel Ulm, MPA

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