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Zápis č. 13 z mimořádného jednání komise RMČ P1 

Komise pro obchod a služby, konané dne 14.7. 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,  
Irena Ilková, Mgr. Amália Počarovská, Daniel Skalický, Mgr. Michal Staněk, 
Stanislav Lazar Ing. Vladimír Krištof, Ing. Fratišek Dickelt 
 
Částečná neúčast:  
 Jana Titlbachová, Jana Šťastná, Mgr. David Bodeček  

Neomluveni: 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P1: 
Bc. Ludvík Czital, Dagmar Koníčková, Mgr. Tatiana Kunštátová, Pavel Krofta 
Hosté: 
člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka  
 
Zapsala: 
Dagmar Koníčková 
 
 
Program jednání:      

  1.  Návrh programu jednání 

  2.  Určení ověřovatele zápisu 
  3.  Havelské tržiště  

  4.  Návrh nového nařízení, kterým se vydává TŘ 

  5.  Nové požadavky na zařazení nebo změnu v TŘ – novela „podzim/2021“ 

  6.  Různé 

 
 
Předseda KOOS přivítal na jednání všechny přítomné a představil nového člena komise Ing. 
Františka Dickelta. 
 
 
K bodu č. 1     
Návrh programu jednání 
Předseda seznámil přítomné s návrhem programu. 
 
Hlasování:                             Pro: 9          Proti: 0          Zdržel se: 0            (přítomno 9   členů) 
Program byl přijat. 
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 K bodu č. 2 
 Určení ověřovatele zápisu 
Na návrh předsedy komise byl schválen ověřovatelem zápisu Stanislav Lazar 
 
Hlasování:                          Pro:  10           Proti:           Zdržel se: 0            (přítomno 10   členů) 

 Schváleno 
 
 
K bodu č. 3 
Havelské tržiště 
Umístění Havelského tržiště neodpovídá požadavku 5 m od rohu hrany domu Melantrichovy ulice. 
Aby provozovatel požadavku vyhověl, musel by stánky přestavět.  Z tohoto důvodu provozovatel 
požádal po posun stánků o 1,5 m směrem k Melantrichově ulici, kdy stánky nově budou začínat 3,5 
m od hrany domů Melantrichovy ulice.  
Radní Grabein-Procházka informoval, že v září by měla proběhnout ve spolupráci s hl.m.Prahou 
výměna pozemků a následně se bude řešit tržiště jako celek. Do té doby navrhuje ponechat stávající 
umístění stánků.  
 
Hlasování:                          Pro:  11           Proti:           Zdržel se: 0            (přítomno 11   členů) 
Schváleno  
 
 
 
K bodu č. 4 
Návrh nového nařízení, kterým se vydává TŘ 
Vedoucí ŽIO Kunštátová informovala ohledně novely TŘ, která obsahuje novou textovou část a 
definice. Členové se s textem podrobně seznámili a přijali následující doporučení: 
- § 1, odst. 5) – vypustit doplňující text: „nikoliv pro prodej nápojů přes ulici“ 
Hlasování:                          Pro:  10           Proti:           Zdržel se: 1            (přítomno 11   členů) 
Schváleno  
 
- § 2, odst. 6) – vypustit: „lze prodávat i jiný druh zboží za podmínky, že jeho podíl nepřesáhne 10% 
počtu prodejních míst“                                      
 Hlasování:                          Pro:  3           Proti: 6          Zdržel se: 2            (přítomno 11   členů) 
 Návrh neprošel.  

   
 
K bodu č. 5 

Nové požadavky na zařazení nebo změnu v TŘ – novela „podzim/2021“ 

- členové komise trvají na návrhu KOOS z jara 2021 – vyřazení stánků, které hl. m. Praha vložila do 
TŘ bez vědomí MČP1. Dále členové trvají na zachování tržních míst pro prodej lodních lístků a pro 
prodej lístků cestovních agentur na okružní jízdy Prahou a ČR. Seznam stánků se stanovisky KOOS 
je přílohou č. 1 a 1a tohoto zápisu. 
 
 Hlasování:                          Pro:  10           Proti:           Zdržel se:             (přítomno 10   členů) 
 Schváleno.  
 

 členka Počarovská navrhla zkrácení provozní doby všech zahrádek na Malém náměstí do 22 hodin 

(číslo 182 – 188 novely TŘ).  

Hlasování:                          Pro:  1           Proti: 7          Zdržel se: 2            (přítomno 10   členů) 
Návrh neprošel.  
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 K bodu č. 6  Různé: 
 
1) stánek U Obecního domu 
stále pobíhá soud ohledně odstranění stánku, už tam je čtvrtý provozovatel 
 
Usnesení KOOS: 
Komise pro obchod a služby doporučuje RMČ1, aby apelovala na hlavní město Prahu ohledně 
odstranění stánku. 
Hlasování:                             Pro:  9         Proti: 0          Zdržel se: 1           (přítomno  10 členů) 
Schváleno  

 
 
2)  Restaurační zahrádky – přívod elektřiny  

Členka Počarovská upozornila, že ve spodní části Václavského náměstí jsou stále elektrické kabely, 
které jsou od provozovny k zahrádce vedeny horem přes ulici, zavěšené na stromech, přestože měly 
být v souvislosti s rekonstrukcí odstraněny.  
Přívody elektřiny byly řešeny na jednání komise č. 2, konané dne 13. 5. 2020.     
Vedoucí OPVP Czital na ní seznámil členy s tím, že stromy, po kterých jsou kabely vedeny, nejsou v 
majetku MČP1 a přívody elektřiny jsou v kompetenci PRE. Uvedl také, že pokud se povolují 
zahrádky, které nepřiléhají k provozovně, můžou být napojeny na elektřinu. Proběhla diskuze. 
Hlasování:                          Pro:  10           Proti:           Zdržel se:             (přítomno 10   členů) 
 Schváleno.  
 
3) Všechny restaurační zahrádky do TŘ 

Člen Skalický navrhl, aby nově TŘ obsahoval všechny restaurační zahrádky bez rozdílu ukončení 

provozní doby. V současné době TŘ obsahuje pouze zahrádky po 22. hodině. 

Proběhla diskuze. Členové namítali, že TŘ se aktualizuje max. 1x ročně a nové zahrádky se 

projednávají průběžně celoročně.  

Hlasování:                     Pro:  1      Proti: 5       Zdržel se: 3      Nehlasoval: 1     (přítomno 10  členů) 
Návrh neprošel.  

       

                                                                                                               

Zápis sepsán dne                        15. 7. 2021 
Předáno k ověření dne:            15. 7. 2021      
Zapsala:                                         Dagmar Koníčková 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………..                                   ……………………………………………………….           
 Stanislav Lazar                                                                             Mgr.  Karel Ulm, MPA 
 Ověřovatel zápisu                                                                        Předseda komise 
 
 

 


