
STATUT VÝBORU PROTI VYLIDŇOVÁNÍ CENTRA A PRO 

PODPORU KOMUNITNÍHO ŽIVOTA 

 
POSELSTVÍ VÝBORU  

„Dopomoci navrátit spoluobčanům klidný spánek a komunitní pospolitost, aby neměli důvod opouštět 

centrum Prahy. Centru Prahy dopomoci ke slušným turistům.”  

 

VIZE  

„Dopomoci ke změně vnímání centra Prahy, jako laciné destinace na rozlučky se svobodou a 

nekulturního prostředí, na město živé kultury, památkovou rezervaci UNESCO. Město, které stojí za to 

navštívit opakovaně a chovat se k němu s úctou a respektovat pravidla.”  

 

 

 

(1) Spolupracuje při tvorbě opatření zmírňujících negativní dopady masového turismu, a 

krátkodobého ubytování na občany MČ Praha 1. Zasazuje se o oživení komunitního života na Praze 

1 a o podporu komunity.  Monitoruje a vyhodnocuje situaci spjatou s vylidňováním centra Prahy 

a navrhuje koncepce a konkrétní opatření k zabránění tohoto jevu. 

(2) Navrhuje a vypracovává koncepce ve své oblasti, příp. navrhuje změny platné koncepce.  

(3) Plní především úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. 

(4) Je oprávněn předkládat zastupitelstvu a Radě městské části Praha 1 (dále jen „rada“) svá 

stanoviska a návrhy k problémům, jež mu tematicky přísluší, zejména pak k návrhům usnesení 

předkládaným zastupitelstvu týkajícím se negativních dopadů turistického průmyslu a vylidňování 

centra Prahy. 

(5) Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a 

komisí MČ Praha 1. 

(6) Řeší žádosti a stížnosti dle pověření zastupitelstva a rady. 

(7) Spolupracuje s ostatními výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, s příslušnými odbory, výbory a 

komisemi Magistrátu hl. m. Praha, jiných městských částí a příslušných ministerstev, zároveň 

kooperuje s ostatními gesčními radními v rámci řešení dané problematiky. 

(8) Spolupracuje se třetími osobami, zejména s neziskovými organizacemi či institucemi nad 

příslušnými tématy a náměty spadajícími do jeho gesce. 

(9) Iniciuje, projednává a doporučuje zastupitelstvu koncepční řešení, jejichž cílem je podpora trvale 

žijících občanů MČ Praha 1. 

(10) Iniciuje informovanost ohledně řešení problematiky krátkodobého ubytování a dalších problémů 

vedoucích k vylidňování centra Prahy. 

(11) Koordinuje zadání, realizaci odborných studií a dalších aktivit problematiky vylidňování centra 

Prahy a negativních dopadů turistického průmyslu. 

(12) Hledá skutečná a trvalá řešení, která se neomezují jen na pravomoci a působnost zastupitelstva, 

ale vydávají signál i k dalším orgánům státní správy a samosprávy, aby se začaly řešit i věci, které 

jsou mimo dosah kompetencí zastupitelstva. 

(13) Aktivně vyhledává příklady dobré praxe v České republice i v zahraničí. 

 


