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Zápis č. 1 z jednání komise RMČ P1 

Komise pro obchod a služby, konané dne 12. ledna 2022 
v zasedací místnosti č. 212, II. patro 

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 

 

 

Zahájení jednání:             14.00 hod. 
Ukončení jednání:           15,20 hod. 
 
Přítomni: 
Mgr. Karel Ulm, MPA – předseda,  
Jana Šťastná, Mgr. David Bodeček, Stanislav Lazar, Irena Ilková, Mgr. Michal 
Staněk, Ing. Vladimír Krištof, Jana Titlbachová 
 
Online: Mgr. Daniel Skalický 
Omluveni: Ing. Fratišek Dickelt, Mgr. Amália Počarovská 
Neomluveni:  
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P1: 
Bc. Ludvík Czital, Mgr. Tatiana Kunštátová, Dagmar Koníčková  
Hosté: 
člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka 
 
Zapsala: 
Jana Vlčková 
 

 

Program jednání:   

  1.  Návrh programu jednání 
  2.  Kontrola zápisu z minulého jednání  
  3.  Určení ověřovatele zápisu 
  4.  Ilegální zahrádka Karlova 20 
  5.  Občanská vybavenost – současný stav 
  6.  Tržní řád  
  7.  Různé 
       1) Podpora podnikání v nebytových prostorách – Karel Grabein Procházka 

 

Předseda KOOS přivítal všechny přítomné. Poté zahájil jednání. 

 

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     
Kontrola zápisu z minulého jednání 
Bez připomínek. 
 
Hlasování:                                                          Pro:  8      Proti: 0      Zdržel se: 1    ( přítomno  9  členů) 
Schváleno 
 
 

K bodu č. 3 
Určení ověřovatele zápisu 
na návrh předsedy komise byl schválen ověřovatelem zápisu Irena Ilková 
 
Hlasování:                                                          Pro:  9      Proti: 0      Zdržel se: 0     ( 9 přítomno  členů)    

 Schváleno 
 
 

K bodu č. 4 

Ilegální zahrádka Karlova 20 

Ing. Jan Rathouský si stěžoval na ilegální restaurační zahrádku v ulici Karlova 20 a požádal KOOS 

o prověření. 

Dle vyjádření vedoucího OPVP Czitala byla zahrádka v době podání stížnosti řádně povolena. 

 
Hlasování:                                                           Pro: 9      Proti: 0     Zdržel se: 0     ( přítomno 9 členů)    
Členové vzali informace na vědomí 

 

 

K bodu č. 5 
Občanská vybavenost – současný stav, info Koníčková 
- Nově otevřený obchodě elektro v Soukenické 14. Jedná se o Elektro VOLF, které se do těchto 
prostor přestěhovalo z Truhlářské ulice. 
-  Přestěhování obchodu galanterie a látek v ulici Karolíny Světlé z č. 12 do 9. 
- V lokalitě Prahy 1 vznikají nové obchody – např. cukrárna Revoluční, specializovaný prodej 
popcornu Panská, malé kavárny a podobně. Nejsou to obchody s  alkoholem, ale k příjemnému 
posezení se zaměřením na místní obyvatele. 
 
Hlasování:                                                          Pro:   9     Proti: 0       Zdržel se: 0     ( přítomno 9 členů)    
Členové vzali informace na vědomí 

 

 
K bodu č. 6 
 Tržní řád  21. NAŘÍZENÍ, kterým se vydává tržní řád. 

Vedoucí ŽIO Kunštátová poukázala na § 7, odst. 3, podle kterého se nařízení nevztahuje na prodej 

lodních lístků na vyhlídkové plavby, pokud se prodávají v přístavu, přístavišti nebo na plavidle. 

V TŘ všechna místa k prodeji lodních lístků mají dobu provozu do 31.3.2022. K tomu uvedl 

vedoucí OPVP Czital, že na základě rozhodnutí o užívání místních komunikací a pokud se na ně 

TŘ nově nevztahuje, můžou v prodeji na základě nových smluv v případě jejich zájmu po určitou 

dobu pokračovat. Dále proběhla diskuze k jednotlivým položkám, které byly na hl. městě 

upraveny bez možnosti vyjádření názoru MČP1.   
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Usnesení: 

Členové komise berou na vědomí Tržní řád a nesouhlasí s některými výslednými úpravami. Je 

podle nich nepřípustné, aby hl. město Praha o novelizaci TŘ rozhodovalo bez spolupráce 

s Městskou částí Praha 1. Žádají radního Grabeina Procházku, aby výhrady po projednání 

předložil na hl. m. Praha radnímu Chabrovi, který má tuto gesci v kompetenci. 

 

Hlasování:                                                                Pro:  9    Proti:  0       Zdržel se: 0   (přítomno 9  členů)       
Schváleno 
 
 
  7.  Různé 

       1) Podpora podnikání v nebytových prostorách  

Radní Karel Grabein Procházka informoval členy komise o záměru podpořit podnikatele.  

Podkladem je předložený skutečný stav:  

- informace o pohledávkách v nebytových prostorech 

- přehled splátkových kalendářů 

- přehled dlužníků 

Na základě těchto zjištěných výsledků vytvořit rámec pomoci, například: 

- 6ti měsíční slevu na nájmu 

- odložení kaucí 

- odpuštění valorizace 

Zpracovaný návrh bude projednán v co nejbližším termínu mj. s Hospodářskou komorou. Zároveň 

bude projevena snaha o koordinaci s hl. městem Praha. 

 
Hlasování:                                                              Pro:  9    Proti:  0      Zdržel se: 0   (9 přítomno   členů)       
Členové vzali informace na vědomí 
 
 
    2) Dobrovolní hasiči Praha 1 – Újezd 26 
Člen komise a SDH Krištof informoval o centru pro dobrovolné hasiče, kde jsou krásně 
zrekonstruované prostory nejen pro ně, ale kde je místo na pořádání kulturních, spolkových a 
jiných akcí pro zájemce, kteří o využití místa zažádají, vč. možnosti zasedání schůzí  SVJ. 
 
Hlasování:                                                            Pro:   8     Proti:  0     Zdržel se: 0   (8 přítomno   členů)       
Členové vzali informace na vědomí 
 
 
   3) Místa pro prodej kaprů 
Členka Šťastná vznesla dotaz ohledně malého počtu prodejních míst vánočních kaprů. Vedoucí 
OPVP Czital informoval, že o prodejní místa v lokalitě Prahy 1 nebylo ze strany prodejců 
požádáno a tak byla v provozu pouze dvě místa Pohořelec a Spálená. 

 
Hlasování:                                                            Pro:   8    Proti:  0     Zdržel se: 0   (8 přítomno   členů)       
Členové vzali informace na vědomí 
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   4) Hradčany – odpadkové koše 
Členka Titlbachová upozornila na nedostatek odpadkových košů v celém prostoru Hradčan a 
okolí. Díky široké síti prodejců občerstvení v této lokalitě, které návštěvníci konzumují na ulici, 
mají místní obyvatelé plné popelnice těchto odpadků. Žádá tedy o umístění většího množství 
odpadkových košů. Požadavek bude předán na OŽP. 
 
 
Hlasování:                                                         Pro:   8     Proti:  0      Zdržel se: 0   ( přítomno 8 členů)       
Členové vzali informace na vědomí 

 
 
 
 
 
                                                                                                          

Zápis sepsán dne:                      13.1.2022    
Předáno k ověření dne:           13.1.2022      
Zapsala:                                         Jana Vlčková 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………..                                   ……………………………………………………….           
Irena Ilková                                                                                   Mgr.  Karel Ulm, MPA 
Ověřovatelka zápisu                                                                   Předseda komise 
 
 
 
 

Příští jednání KOOS se uskuteční dne  2. 2. 2022 
od 14,00 hod., v zasedací místnosti č. 212, II. patro 

 
 
 

 


