
   
 

   
 

 

3. jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu 

komunitního života (dále „VPVC“) 

 

zápis z jednání dne 18. 8. 2020 od 16:30 hod. na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. v zasedací místnosti č. 

212 

 

 

Zahájení jednání: jednání zahájila v 16:30 hod. a řídila Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně  

Ukončení jednání: jednání ukončila v 18:50 hod. Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně 

Přítomni: Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (předsedkyně), Ing. Michal Caban (místopředseda), Mgr. 

Jan Eisenreich (člen), Mgr. Eva Holá, PhD. (člen), Ing. Petr Městecký (člen), Mgr. Pavel Nazarský (člen), 

Mgr. Filip Kračman (člen), Jan Wolf (člen)  

Omluveni:  Mgr. Petr Scholz (člen) 

Hosté:  Štěpán Kuchta 

Zapsal: Gabriela Bejrová 

Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Městecký 

Program jednání:  

1. Uvítání, prezence  
2. Zapisovatel, ověření zápisu 
3. Schválení programu jednání  
4. Brožura – (SWOT) korektura 
5. WEB – informace o současném stavu 
6. Výstava – informace, koncept 
7. Facebook – informace, koncept 
8. Témata výboru, výhled   
9. Různé  
10. Diskuze 
11. Závěr 

K bodu č. 1: Uvítání, prezence 

Jednání Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života (dále jen „VPVC“ zahájila 
v 16:30 předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková, DiS. (dále jen „předsedkyně“). Předsedkyně 
přivítala členy na 3. řádném jednání VPVC a dále přivítala přítomného hosta. Předsedkyně 
konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů a VPVC je usnášeníschopný. 

_________________________________________________________________________________ 



   
 

   
 

K bodu č. 2: Zapisovatel, ověření zápisu 

Předsedkyně seznámila přítomné se zapisovatelem jednání, kterým je tajemnice VPVC Gabriela 
Bejrová. Dále navrhla Ing. Petra Městeckého jako ověřovatele zápisu, který toto přijal. 

Usnesení UVPVC/20/3/1 – VPVC stanovuje ověřovatelem zápisu č. 3/2020 Ing. Petra Městeckého 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato 

K bodu č. 3: Schválení programu jednání 

Předsedkyně informovala o programu jednání, který členové obdrželi současně s pozvánkou na 
jednání.  Ing. Městecký navrhl do programu zařadit bod, ve kterém by byli členové výboru 
informováni o událostech, které se od minulého jednání udály. Předsedkyně  reagovala, že tyto 
informace plánuje zahrnout pod bod č. 9 (Různé) 

Usnesení UVPVC/20/3/2 – VPVC schvaluje program jednání Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života č. 3/2020 dne 18. 8. 2020, a to ve znění navrženém předsedkyní a 
rozeslaném e-mailem členům VPVC dne 14. 8. 2020 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato 

K bodu č. 4: Brožura – korektura 

Předsedkyně seznámila členy s cílovými skupinami brožury v kontextu s ostatními aktivitami VPVC 
(web, výstava) 

Dne 11. 8. 2020 zaslala předsedkyně členům VPVC e-mailem vypracovanou brožuru s žádostí o 
případné komentáře.  Následně byly zapracovány korektury členů a na jednání byly představeny. 
Vyjádřila se postupně ke korekturám všech členů, kteří své podněty zaslali.  Následně proběhla 
diskuse, byly provedeny diskutované změny. Předsedkyně informovala členy, že po jejich korekturách 
v brožuře již nepřibylo nic nového. Přidáno bylo pouze úvodní slovo pana starosty.  Ing. Městecký 
vyjádřil za spolek Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s., že se spolek s brožurou neztotožňuje. 
Proběhlo hlasování o konečné podobě brožury. 

Usnesení UVPVC/20/3/3 – VPVC schvaluje podobu brožury po zapracování korektur členů VPVC  

Hlasování:  6 pro, 1 proti, 0 se zdržel, usnesení bylo přijato 

K bodu č. 5: WEB – aktualizované informace o současném stavu 

Předsedkyně informovala, že v tuto chvíli je web ve výstavbě. Do výstavy se web bohužel nestihne, 
bude pravděpodobně připravena pouze tzv. „landing page“ se stručnými informacemi.  Jakmile bude 
web ve stavu vhodném ke konzultaci s členy VPVC, bude jim předložen ke korektuře.  

K bodu č. 6: Výstava – informace, koncept 

Předsedkyně informovala členy o konceptu chystané výstavy.  Zahájení výstavy proběhne 3. 9. 2020 
od 16 hod. na Náměstí Republiky (výstup z metra V Celnici).  Samotná výstava bude trvat dva týdny.  



   
 

   
 

Výstava by měla držet povědomí o tom, že Praha 1 pokračuje v práci, kterou již dříve započal Mgr. 
Nazarský, a pomoci získat další spojence. Proběhne malá tisková konference. Cílem je ukázat 
problematiku vizuálně a citacemi vyjádřit, jak těžké je soužití s krátkodobým ubytováním v bytech.  

Pozvánka na výstavu bude roznesena do schránek na Praze 1.  

Usnesení UVPVC/20/3/4 - VPVC hlasoval o podobě výstavy tak, jak ji předsedkyně představila. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Usnesení bylo přijato.  

K bodu č. 7 : Facebook „chcisevkliduvyspat“ – informace 

Facebook „chcisevkliduvyspat“ bude spuštěn pozvánkou na výstavu. 

K bodu č. 8:  Témata výboru, výhled 

Předsedkyně navrhla tento bod přesunout na další jednání VPVC. Konstatovala však, že je nutné se 
začít zabývat také další tématikou spojenou s vylidňováním centra, nejen krátkodobým ubytováním.  

Mgr. Holá, PhD. navrhla k projednání na příštím jednání VPVC téma zásady privatizace. Téma 
předpřipraví a zašle členům e-mailem před dalším jednáním.  

K bodu č. 9: Různé 

Předsedkyně informovala o schůzce s panem ředitelem Bc. Stejskalem (Městská police Praha 1). 
Tématem schůzky bylo ověření správnosti informací, které chceme prezentovat na webu (co dělat, 
když…) A další otázky na pana ředitele směřovaly k dalším možnostem pomoci občanům 
v problematice krátkodobého ubytování.  

Ing. Městecký a předsedkyně informovali o schůzkách, které se od minulého jednání VPVC 
uskutečnily.  

2. 7. 2020 se uskutečnila 2. schůzka pracovního týmu MMR, které se zúčastnili poslanci, úředníci. Na 
této schůzce mimo jiné zazněla důležitá informace, že kolaudace je potřebná – tzn. když chcete mít 
provozovnu v bytě, musíte byt rekolaudovat na nebytový prostor. Schůzky se zúčastnil ing. Městecký 
a Sitár Baboráková se svými prezentacemi. 

20. 7. 2020 proběhlo jednání v Senátu na pozvání senátora MUDr. Bc. Marek Hilšera, Ph.D. 
Představen byl jím předkládaný nový zákon. Přítomni byli např. Ing. Dostálová, JUDr. Kordová 
Marvanová, Ing. P. Hejma, senátoři a další. Schůzky se zúčastnil ing. Městecký a Sitár Baboráková se 
svými prezentacemi. 

Dále Ing. Městecký poskytl členům VPVC rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 1, které obdržel spolek 
Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s., který vyzývá všechny ty, kteří poskytují ubytovací služby 
v bytech v Růžové ulici, aby toho zanechali do 31. 7. 2020, nebo aby požádali o rekolaudaci a dodali 
povolení hygieny a dalších orgánů.  

Předsedkyně informovala o proběhlém místním šetření.  JUDr. Kordová Marvanová byla na místním 
šetření ve dvou domech v Soukenické a Růžové ulici na Praze  1.  Ing. Městecký informoval, že toto 
místní šetření bylo na základě schůzky 21 .7. 2020 u JUDr. Kordové Marvanové, kde bylo 



   
 

   
 

představeno, jak MHMP chce problematiku krátkodobého ubytování v bytech dále řešit.  Dále bylo 
přislíbeno obdržet případné návrhy omezení, pokud by nový zákon prošel, k připomínkování a to jak 
předsedkyni VPVC, tak i spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, z.s. 

K bodu č. 10: Diskuze 

Nikdo do diskuze neuplatnil žádné příspěvky. 

K bodu č. 11: Závěr 

Předsedkyně poděkovala členům a přítomnému hostu za účast na jednání.  Příští termín jednání 
VPVC je stanoven na 8. 9. 2020 od 16.30.  

 

 

Zapsal: Gabriela Bejrová, tajemnice    …………………………………………………………. 

 

 

Ověřil: Ing. Petr Městecký, člen                                       …………………………………………………………. 

 

 

Schválil: Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně  …………………………………………………………. 


