Zápis č. 9 z jednání komise RMČ P1
Komise pro obchod a služby, konané dne 5. 5. 2021
v zasedací místnosti č. 212, II. patro
MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Zahájení jednání: 14.00 hod.
Ukončení jednání: 15,40hod.
Přítomni:
Mgr. Karel Ulm, MPA – předseda,
Daniel Skalický, , Irena Ilková, Stanislav Lazar, Mgr. David Bodeček, Mgr. Amália Počarovská,
Jana Titlbachová - částečná neúčast od 14, 15 hodin
Omluveni:
Mgr. Michal Staněk, Jana Šťastná, Ing. Vladimír Krištof, Vladimíra Hrůzová,
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P1:
Bc. Ludvík Czital, Dagmar Koníčková
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. Projednání žádostí o restaurační zahrádky
5. Farmářský trh V Celnici
6. Různé
Předseda KOOS přivítal na jednání všechny přítomné.
K bodu č. 1
Návrh programu jednání
Předseda seznámil přítomné s návrhem programu.
Hlasování:
Program byl přijat.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 6 členů)

Zdržel se: 0

(přítomno 6 členů)

K bodu č. 2
Kontrola zápisu z minulého jednání
Zápis z jednání KOOS dne 21.4. 2021– bez připomínek
Hlasování:
Schváleno

Pro: 6

Proti: 0

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

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 6 členů)

K bodu č. 4
Projednání žádostí o restaurační zahrádky
Po projednání žádostí o restaurační zahrádky proběhla diskuze ohledně zahrádek, které byly
v minulosti povoleny a nejsou přímo před provozovnou.
Dotaz Počarovská: Kdo povolil zahrádky na Malém náměstí, uprostřed kolem kašny.
Odpověď Czital: Na Malém náměstí bylo původně parkoviště. Místa k parkování se musela
rušit, byla tam neukázněnost řidičů a z místa se stala neprůjezdná zóna. Nejlepším řešením se
jevilo povolit uprostřed zahrádky tak, aby se v místě nemohlo parkovat. Nehledě na finanční
přínos z poplatků zahrádek. Kolem nich je pouze čtyřmetrový pruh vozovky. U vjezdu na
náměstí jsou umístěny antiparkovací sloupky, které vymezují pěší zónu. Původní plán byl
vybudovat v úrovni hotelu Rott sloupek výsuvný, ale záměr nebyl realizován.
Členové vzali informaci na vědomí
Lazar: Podle nařízení Hl. m. Prahy jsou zahrádky do konce dubna osvobozeny od poplatků.
Provozovatelé zahrádek se obracejí s dotazem, jestli budou od 1. června platit nebo jak to bude
dál. Podnikatelé nemají žádné informace.
Člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka požádá v nejbližším termínu o zprávu radního
Chabra, který mu minulý týden na tento dotaz sdělil, že na hl m. Praze probíhají jednání. Zatím
bez výsledku.
Členové vzali informaci na vědomí s tím, že žádají po radním Procházkovi průběžné informace.

K bodu č. 5
Farmářský trh V Celnici
Člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka informoval:
1) že firma Delicato, která trh provozovala odstoupila od smlouvy z vážných zdravotních
důvodů majitele Tomáše Ságla. Věc projednala Rada s tím, že bude oslovena druhá společnost
v pořadí – FOOD EVENT, s.r.o. Ta má zájem, ale požaduje úpravu podmínek, to nelze. Na
provozovatele tržiště vypíše Odbor veřejných zakázek výběrové řízení.
2) pozemek V Celnici je majetkem hl. m. Prahy a výpůjčka pozemku pro Prahu 1 končí 12/2023
Následovala diskuze:
- vypsat výběrové řízení na dobu určitou do konce výpůjčky pozemku
- nechceme inkasovat za pozemek, který nám nepatří - v tom případě by měly být nastaveny
pro provozovatele jasné podmínky

- členové se neshodli na tom, zda je místo pro trhy vhodné. Oproti trhům v jiných částech Prahy
je horší dopravní dostupnost a parkování, což zamezuje možnost prodávat některé druhy zboží
přímo z auta (např. uzeniny).
- původní trhy byly v provozu od roku 2011, byla výborná nabídka ovoce, zeleniny, pečiva,
květin
- v případě pořádání trhů by mělo být přesné vymezení prodejního prostoru
Usnesení KOOS:
Komise doporučuje příslušnému členu rady, aby zahájil s hlavním městem Praha
jednání o směně části pozemků na nám. Republiky, v prostoru před Celnicí ( nově ve
prospěch MČ Praha 1), za část pozemku se zdí v prostoru na Kampě, o kterou v minulosti
hlavní město projevilo zájem ( nově ve prospěch hlavního města).
Hlasování:
Schváleno

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 7 členů)

Usnesení KOOS:
Komise doporučuje RMČP1, aby cena nebyla hlavním kritériem VŘ a žádá, aby KOOS
byla seznámena s uchazeči o provozování tržiště před rozhodnutím radou.
Hlasování:
Schváleno

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

(přítomno 7 členů)

K bodu č. 5 Různé
1) Počarovská – připomínky k pravidlům povolování zahrádek. Měla by být upravena, jsou
zastaralá. Členové poukázali na skutečnost, že je to hlavně v zodpovědnosti OPVP, které se
při povolování řídí dopravní situací.
Skalický - dotazy ohledně týkající se povolování předzahrádek, které jsou umístěné přes
vozovku u provozovny (např. Petrské nám, Betlémské nám.). Czital odpověděl na dotaz a
vyjasnil rozdíl ne/povolení zahrádek přes vozovku a dosavadní praxi silničního správního
úřadu. Praxe platí do doby, pokud nenastanou závažné důvody ji změnit.
Ulm - připomněl i typ předzahrádek přes ulici, například před budovou školy Uhelný trh
(zcela v rohu chodníku v ústí do stěny prvního domu ulice Michalská, ve „vinklu“), který
není jedinou výjimkou, ale místo je proto z dopravního hlediska nerušící. Daná
předzahrádka byla proto povolena.
Členové vzali informaci na vědomí

2) OTMS poslal seznam všech volných NP, které má k dispozici každý člen komise. Dosud
vytipovány vhodné volné nebytové prostory podle požadavků podnikatelů – na papírnictví,
pekárnu, apod., z minulých jednání KOOS.
Členové vzali informaci na vědomí

3) Ulm – informace ohledně Havelského tržiště
Trh zahájil 3. 5. prodej ovoce, zeleniny, sadby. Další rozšíření prodeje je podle
provozovatele naplánováno na 10.5. Koníčková provádí fotodokumentaci. Prodejci píší
žádosti ohledně možnosti prodávat druhy zboží jako v minulosti. Na žádosti je odpovídáno
písemně s doporučením obrátit se ŽIO Hl. m. Prahy.
Členové vzali informaci na vědomí
4) Koníčková informovala:
1) o nově otevřené pekárně v Opletalově č. 4
2) o novém stánku, který nechala zhotovit Premiant tours, který má podle pokynů
památkářů hl. m. Prahy do ulice Na Příkopě 23 vhodnější tvar nežli stánek původní.
K oběma bodům předložila fotodokumentaci.
Členové vzali informaci na vědomí
5) Termíny KOOS na 2. pololetí 2021
Červenec a srpen = po dobu prázdnin bude komise svolána podle potřeby
8. + 29. září
6. + 20. října
3. + 24. listopadu
1. + 15. prosince
Hlasování:

Pro: 7

Proti 0

Zdržel se: 0

(přítomno 7 členů)

Zápis sepsán dne:
5. 5. 2021
Předáno k ověření dne:
11. 5. 2021
Zápis ověřen dne a podepsán: 19. 5. 2021
Zapsala:
Dagmar Koníčková

……………………………………………………..
Mgr. Amália Počarovská
Ověřovatel zápisu

……………………………………………………….
Mgr. Karel Ulm, MPA
Předseda komise

Příští jednání KOOS se uskuteční dne 19. května 2021
od 14,00 hod., v zasedací místnosti č. 212, II. patro

