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Zápis č. 6 z jednání komise RMČ P1 

Komise pro obchod a služby, konané dne 1. června 2022 
v zasedací místnosti č. 212, II. patro 

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 

 

Zahájení jednání:             14.00 hod. 
Ukončení jednání:           15,00  hod. 
 
 
Přítomni: 
Mgr. Karel Ulm, MPA – předseda,  
Mgr. David Bodeček, Stanislav Lazar, , Mgr. Mgr. Michal Staněk, 
 Ing. Vladimír Krištof, Ing. František Dickelt, Jana Šťastná, Irena Ilková 
 
Omluveni: Mgr. Amália Počarovská, Jana Titlbachová, Daniel Skalický 
 
 
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.  Restaurační zahrádky 
  5.  Občanská vybavenost – současný stav  
  6.  Různé 
 

Předseda KOOS přivítal všechny přítomné. Poté zahájil jednání. 

K bodu č. 1     
Návrh programu jednání 
Předseda seznámil přítomné s návrhem programu. 
 
Hlasování:                                                       Pro:   7    Proti:    0  Zdržel se:   0   (přítomno  7   členů) 
Program byl přijat. 
 
 
K bodu č. 2     

Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
 
Hlasování:                                                          Pro: 7       Proti:    0   Zdržel se:   0  ( přítomno  7    členů) 
Schváleno 
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K bodu č. 3 
Určení ověřovatele zápisu 
na návrh předsedy komise byl schválen ověřovatelem zápisu Michal Staněk 
 
Hlasování:                                                          Pro:  7      Proti:  0     Zdržel se:   0    (   přítomno 7 členů)    

 Schváleno 
 
Příchod Jana Šťastná 14,15 
 
 

K bodu č. 4 

Restaurační zahrádky 

1) Stanovisko KOOS k umístění restauračních zahrádek je zapracováno do přílohy č. 1 tohoto 

zápisu – Tabulka č. 1. 

 

Přítomno 8 členů komise 

 

 

K bodu č. 5 
 Občanská vybavenost – současný stav 
 
Nové provozovny v rámci občanské vybavenosti : Lahůdkářství Masarykovo nábřeží 38  
a Řemeslná pekárna Senovážné náměstí 23. Obě provozovny přinesly do lokalit oživení a osobně 
je navštívil předseda komise Ulm,   
Dle informací z terénu žádná provozovna opraven a služeb neukončila díky nedobré situaci 
v minulém období svoji činnost, zákazníci se vracejí. 

 
Hlasování:                                                            Pro:   8    Proti:    0   Zdržel se:  0   (    přítomno 8  členů)       
Členové vzali informace na vědomí 
 
 
K bodu č. 6 
Různé 
 
1) Kryštof Šťastný, vedoucí Danteś Bistro Café, Masarykovo nábřeží 38 – žádost o podporu 
prodloužení provozní doby. 
Plné znění žádosti: „Dobrý den, tímto vás žádám o podporu při naší žádosti o prodloužení otevírací 

doby po 22:00hod .  

Do rekonstrukce prostoru jsme investovali mnoho našeho času i finančních prostředků. Když jsme se 

do výběrového řízení přihlašovali, tak jsme nevěděli nic o omezení otevírací doby. Náš projekt počítal s 

podáváním večeří a poklidném posezení po večeři, což s touto otevírací dobou není možné. Okolí domu 

uklízíme a snažíme se ho zvelebit, rozhodně tam nechceme mít noční klub, či hlučný bar. Investovali 

jsme peníze i do kamerového systému, abychom uvnitř i venku dodržovali pořádek a klid. Chodí k nám 

mnoho sousedů z okolí. Kteří již naší žádost podpořili svým podpisem v naší petici. Tento prostor 

sousedí s Národním divadlem a mnoho umělců i zaměstnanců divadla k nám chodí po představeních, 

na občerstvení, večeře.  

Nikdy s námi v minulosti nebyly problémy, jsme bezúhonní občané a rezidenti Prahy 1. Proto vás ještě 

jednou žádám o podporu při projednávání žádosti o prodloužení otevírací dobu ve vnitřních 

prostorách.“ 
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Žádost odpovídá provozním dobám okolních provozoven( Žabka, Popocafepetl, apod.), některé 
další jsou nonstop. I to byl důvod podpory od místních obyvatel. Členové komise v diskuzi 
podpořili žádost o otevírací dobu do 24 hodin s tím, že pronajímatel bude mít možnost v případě 
opakovaných stížností na hluk vrátit původní provozní dobu. Stanovisko KOOS bude předáno na 
OTMS. 
 
Hlasování:                                                          Pro: 8       Proti:    0   Zdržel se:   0  ( přítomno  8    členů) 
Schváleno 
 
 
2) Vladimír Kryštof – Havelské tržiště 
 Dotaz: V jaké fázi se nachází plánované výběrové řízení na provozovatele Havelského tržiště. 
Odpověď Lazar: Pozemek po výměně s hl. m. Prahou má ve své správě MČP1, která v současné 
době čeká na  znění a vypořádání původních smluv mezi nájemcem Soukupem a hl. m. Prahou. 
Jedná se o vyrovnání případných pohledávek apod.  
 
Hlasování:                                                            Pro:   8    Proti:    0   Zdržel se:  0   (    přítomno 8  členů)       
Členové vzali informace na vědomí 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

Zápis sepsán dne:                      1. 6. 2022    
Předáno k ověření dne:            3. 6. 2022      
Zapsala:                                         Jana Vlčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………..                                   ……………………………………………………….           
                                                                                                                       Mgr.  Karel Ulm, MPA 
             Ověřovatel zápisu                                                                           Předseda komise 

 
 

 
 

Příští jednání KOOS se uskuteční dne 7. září 2022 
od 14,00 hod., v zasedací místnosti č. 212, II. patro 

 
 
 

 


