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Zápis č. 3 z jednání komise RMČ P1 

Komise pro obchod a služby, konané dne 9. března 2022 
v zasedací místnosti č. 212, II. patro 

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 

 

 

Zahájení jednání:             14.00 hod. 
Ukončení jednání:           15.45 hod. 
 
Přítomni: 
Mgr. Karel Ulm, MPA – předseda,  
 
Mgr. David Bodeček, Stanislav Lazar, , Mgr. Amália Počarovská, Mgr. Michal 
Staněk, Ing. Vladimír Krištof, Jana Titlbachová, Ing. Franfišek Dickelt, Daniel Skalický 
 
 
Online: 0 
Omluveni: Jana Šťastná, Irena Ilková 
Neomluveni: 0 
 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P1: 
Bc. Ludvík Czital, Mgr. Tatiana Kunštátová, Dagmar Koníčková  
Hosté: 
člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka, Ing. Filip Dvořák, Jan Pokorný 
 
Zapsala: 
Jana Vlčková 
 

 

Program jednání:   

  1.  Návrh programu jednání 
  2.  Kontrola zápisu z minulého jednání  
  3.  Určení ověřovatele zápisu 
  4.  Jan Pokorný - Alšovo nábřeží – pevný bod 14,15 hod.  
  5.  CORRENCY - nástroj pro oživení lokální ekonomiky – projekt – pevný bod 14,30 hod. 
  6.  Restaurační zahrádky 
  7.  Občanská vybavenost – současný stav 
   8.  Různé  
 

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 Daniel Skalický 
 
Hlasování:                                                          Pro:  9      Proti: 0      Zdržel se: 0     ( 9 přítomno  členů)    

 Schváleno 
 
 

K bodu č. 4 

Jan Pokorný - Alšovo nábřeží – pevný bod 14,15 hod.  
 
Žádost Jana Pokorného se projednávala na jednání KOOS 2.2.2022. Pan Pokorný opakovaně 21. 1. 

2022 poslal žádost o zpětné zařazení tržního místa na Alšově nábřeží do TŘ. V novele TŘ ze dne 

31. 8. 2020 byla tato tržní místa vyřazena. Na základě toho poslal v únoru 2021 žádost o 

znovuzařazení. Dne 7. 1. 2022 vedoucí OPVP Czital poslal v odpovědi informaci, že při novele 

přílohy TŘ s účinností od 6. 1. 2022 Rada hl. m. Prahy žádosti nevyhověla.  

 

Pan Pokorný požádal o přítomnost na dnešním jednání komise. Prezentoval několik suvenýrů 

vlastní výroby a sdělil členům komise, že se nehodlá smířit se vyřazením „ jeho“ tržního místa na 

Alšově nábřeží. Czital, Ulm a Krištof mu sdělili, že se jedná o dlouhodobý trend a prodejní stánky 

se vyřazují ve větší míře ve všech lokalitách, Magistrát hl. m. Prahy i Městská část Praha 1 snižují 

zejména počet tržních míst spojených s prodejen suvenýrů. Doporučili mu najít si vhodný 

nebytový prostor a třeba se i spojit s dalším podnikatelem. Pokorný všechny přítomné nevhodně 

slovně napadl, že mu ničí podnikání, že se Praha chce od roku 2015 zbavit turistů a že věděl, že 

sem nemá chodit. Zvedl se a jednání opustil. 

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

 

 

K bodu č. 5 
CORRENCY - nástroj pro oživení lokální ekonomiky – projekt – pevný bod 14,30 hod 
Projekt představil člen RMČ P1 Ing. Karel Grabein Procházka, jako host byl k projednávání 
přizván zástupce Hospodářské komory Prahy 1. Hospodářská komora delegovala Ing. Filipa 
Dvořáka. 
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Dvořák představil projekt CORRENCY, který Hospodářská komora vyhodnotila jako přínosný jak 
pro podnikatele z městské části Praha 1, tak místní občany a doporučila jeho využití ověřit na 
Praze 1.  
Radní Grabein Procházka informoval, že na RMČP1 byl projednán materiál CORRENCY, nástroj na     
podporu podnikatelů a koupěschopnost vybraných občanů Prahy 1. Bude vybraná skupina 
občanů a obchodů dle kategorií, např. jeden tisíc občanů různých věkových kategorií a cca 400 
obchodů.  Projekt by měl proběhnout v měsících květen – červen a  MČP1 na ni vyčlenila dva mil. 
Kč. Po vyhodnocení projektu bude zřejmé, které obchody a služby občané preferují a jak 
postupovat v projektu dál. V budoucnu se podpora může zaměřit i na sport a ostatní ohrožená 
odvětví. Výsledky budou podkladem pro budoucí uspořádání občanské vybavenosti. 
 
Usnesení: 
 
Návrh č.1) Počarovská: 
 
KOOS bere na vědomí doporučující usnesení RMČP1 č. UR 22-0290, ze dne 8.3.2022 
 
Hlasování:                                                          Pro:   3     Proti: 3       Zdržel se: 3     ( přítomno 9 členů)    
Neschváleno 
 
 
Návrh č. 2) Ulm: 
 
KOOS bere na vědomí doporučující usnesení RMČP1 č. UR 22-0290, ze dne 8.3.2022 a 
doporučuje ZASTA P1 projekt CORRENCY ke schválení. 
 
 
Hlasování:                                                          Pro:  5     Proti: 3       Zdržel se: 1     ( přítomno 9 členů)    
Neschváleno 

 

Počarovská upozornila, že KOOS nemá oprávnění doporučovat zastupitelstvu. 

 

  

  7. Občanská vybavenost – současný stav, info Koníčková 
 
- Nově otevřená trafika Relay v Jindřišské ulici u stanice tramvaje.  
 
- Bylinkářství Týnská 6 – změna provozovatele, sortiment zachován 
 
- Nově otevřeno pekařství - Vodičkova 41  
 
- Při monitoringu obchodů pracovnicemi OOS obchodníci děkují za prezentaci a zviditelnění 
svých obchodů a služeb v časopise Jedna a na webových stránkách Praha 1. 
 
 

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

       1) Krištof: Dotaz, zda bude nové výběrové řízení na Farmářských trzích na náměstí 

Republiky, prostor „V Celnici“. 

Hl. m. Praha poskytuje na základě smlouvy o výpůjčce Městské části Praha 1 při zachování 

farmářských trhů prostor zdarma a smlouva v letošním roce končí. V roce 2021 se farmářské trhy 

nekonaly. Důvodem bylo, že zájemci o pořádání trhů nesplnili podmínky zadávací dokumentace.  

 

Usnesení: 

Členové KOOS vznáší dotaz na RMČP1 ohledně prodloužení smlouvy na využívání pozemku 

na nám. Republiky, prostor „V Celnici“, na pořádání farmářských trhů.  

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

 
 2) Titlbachová informovala členy, že v prostranství nad stanicí metra Malostranská byl odstraněn 
stánek s tiskem. Vedoucí ODOP informoval, že Hl. m. Praha vypovědělo HDS RETAIL CZECH 

REPUNLIC, a.s., který stánek provozoval, smlouvu. 
 
Členové vzali informace na vědomí:            Pro:  9    Proti:  0       Zdržel se: 0   (přítomno 9  členů)       

 
 
                                                                                                          

Zápis sepsán dne:                      10. 3. 2022    
Předáno k ověření dne:            10. 3. 2022      
Zapsala:                                         Jana Vlčková 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………..                                   ……………………………………………………….           
                                                                                                                  Mgr.  Karel Ulm, MPA 
         Ověřovatel zápisu                                                                           Předseda komise 
 
 
 
 

Příští jednání KOOS se uskuteční dne 6. 4. 2022 
od 14,00 hod., v zasedací místnosti č. 212, II. patro 

 
 
 

 


