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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JUDr. IVAN SOLIL (ČSSD)

ivan.solil@praha1.cz, bezpečnost a prevence kriminality, veřejný
pořádek a kontrola, civilní obrana a ochrana obyvatelstva

/ RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU.
PROBLÉM NAPŘÍČ PRAŽSKÝMI RADNICEMI

ěstská část Praha 1 tedy nebyla první městskou částí,
která s iniciativou schválení
vyhlášky omezující provozní dobu problémových podniků přišla jako první.
Již v roce 2013 se na magistrát hlavního města Prahy totiž opakovaně obrátila starostka Městská část Praha 2
Jana Černochová (ODS). A to nejen
s žádostí o zavedení stanovení takové
vyhlášky, ale rovnou v podobě zpracovaného návrhu znění této vyhlášky.
Naneštěstí radní hlavního města Prahy pro legislativu Manhart (TOP 09)
smetl iniciativu Prahy 2 v roce 2013
ze stolu rychlostí blesku a nejspíš na
ni zapomněl. Pravděpodobně proto
na současnou snahu Prahy 1 reagoval
v roce 2014 tak, že to pro něj je něco
zcela nového.
„Zde se potvrzuje, že tato věc není
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
I NADÁLE POKRAČUJE VE
SVÉM ÚSILÍ SNÍŽIT NADMĚRNOU HLUKOVOU ZÁTĚŽ
V REZIDENČNÍCH OBLASTECH
PRAHY 1. ÚROVEŇ A ČETNOST ZDEJŠÍHO HLUKU JE
TOTIŽ NA HONY VZDÁLENA
OD BĚŽNÉHO RUCHU, KTERÝ
KE KAŽDÉMU VELKOMĚSTU
PATŘÍ. ZAVEDENÍ HLÍDACÍCH SLUŽEB PŘED PODNIKY, VYŠŠÍ INFORMOVANOST
NÁVŠTĚVNÍKŮ CENTRA NEBO
ORGANIZACE PŘED VSTUPY
DO PODNIKŮ POMOCÍ LANOVÝCH KORIDORŮ. PRVNÍ
JEDNÁNÍ RADNICE PRAHY 1
S PROVOZOVATELI MUSIC
KLUBŮ A BARŮ PŘINESLO
KONKRÉTNÍ VÝSTUPY. NAJEVO NAVÍC VYŠLO, ŽE S KONKRÉTNÍM NÁVRHEM PŘIJETÍ
TAKOVÉ VYHLÁŠKY PŘIŠLA
RADNICE PRAHY 2, A TO JIŽ
V ROCE 2013.

Jedním z opatření je vyšší informovanost návštěvníků centra.

spjatá jen s politickou reprezentací
jedné radnice nebo že se jedná o předvolební boj, jak nám někteří podsouvají. Je snad nad slunce jasné, že zde
nezávisí na politické orientaci, nýbrž
na řešení závažného problému, který
dlouhodobě trápí občany centrálních
městských částí bez ohledu na to, jaká
politická strana je ve vedení té či oné
městské části,“ uvedl radní Ivan Solil.
SPOLUPRÁCE S PROVOZOVATELI
KLUBŮ A BARŮ ZÍSKÁVÁ KONKRÉTNÍ OBRYSY
Zástupci celkem čtrnácti podniků
přišli s návrhy jednotlivých opatření,
kterými chtějí nadměrný hluk ve večerních a nočních hodinách v okolí
svých provozoven snížit. Zde se totiž
zdržují především návštěvníci daného
podniku. Organizace v tomto prostoru
by tedy měla být v režii provozovatele dotčeného podniku. Praha 1 proto
počítá s povolením umístění lanových
vchodových naváděčů – tzv. hadů.
S ohledem na důvod zřízení bude povolení vydáno za symbolický poplatek,
případně bez poplatku.
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V blízkosti takto vyznačených míst
by navíc měli působit bezpečnostní
pracovníci provozovatelů jednotlivých
podniků. Jejich pracovní náplní by
mělo být zajištění klidu. Pracovníci by
také mohli mít přímé spojení s městskou policii. Dalším opatřením bude
umístění informačních nosičů v jazykových mutacích. Návštěvníci centra
budou informováni o platné, obecně
závazné vyhlášce zakazující v dotčené
ulici pít alkohol na veřejnosti a zároveň o skutečnosti, že se nalézají v rezidenční oblasti.
„Městská část Praha 1 vítá takováto
konstruktivní jednání i návrhy řešení
a sama se realizací některých dílčích
úkonů zhostí. Upozorňuji však, že jednotlivá opatřená nesmí zůstat jen na
papíře, ale musí být převedena do
praxe, a to podniky v co největším počtu,“ reagoval radní Ivan Solil a závěrem dodává: „Tato opatření by mohla
fungovat především v případě, že Praha 1 bude disponovat dostatečným
počtem městských strážníků. Ti jsou
spolu s Policí ČR za dodržování veřejného pořádku odpovědni především.“

