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Vážený pane doktore,

dne 28.01.2019 obdrželo Oddělení právní, kontroly a stížností Útvaru tajemníka
Úřadu Městské části Praha 1, se sídlem Vodičkova 18, 110 01 Praha 1 Vaši Žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím:
1) které gastronomické (restaurační) podniky jsou provozovány v Praze 1v ulici
V Kolkovně a Dlouhá v prostorách ve vlastnictví Hlavního města Prahy a jak
je v těchto podnicích upravena na základě nájemní smlouvy a případných
dodatků nebo výjimek provozní doba, konkrétní uvedení názvu podniku, adresy
a provozní doby;
2) jaké stížnosti na rušení nočního klidu v souvislosti s gastronomickými podniky
ve shora uvedených lokalitách (nejen prostory ve vlastnictví Hlavního města
Prahy) jsou Úřadem městské části Praha 1 evidovány, konkrétní uvedení všech
stížností v rozsahu data, čísla jednacího, pod kterým byla stížnost orgánem
Úřadu městské části Praha 1 projednána a s jakým zjištěním.
1) Městská část Praha 1 pronajímá prostory kolaudované jako restaurační či
gastronomické zařízení v domech:
Dlouhá 715/38 – bistro – vietnamská kuchyně banh-mi-ba s.r.o., otevírací
doba dle nájemní smlouvy je do 22 hodin
Dlouhá 735/25 – t. č. v rekonstrukci nájemce
Dlouhá 736/23 – Apetit, otevírací doba dle nájemní smlouvy – prodejna do 20
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hodin, restaurace do 24 hodin
Dlouhá 711/30 – t. č. v rekonstrukci nájemce
Dlouhá 618/14 – Sea Market Blue Fjord, Beer story, Rybárna – otevírací doba
dle nájemní smlouvy do 22 hodin
V Kolkovně 908/7 – Coctail bar – v nájemní smlouvě není ošetřeno
V Kolkovně 910/8 – V Kolkovně – otevírací doba dle nájemní smlouvy do 24
hodin.
2) Stížnosti na rušení nočního klidu podané v roce 2017:
V Kolkovně 5 – provozovna veřejného stravování – hudební produkce,
rozpor s kolaudačním rozhodnutím, doručena dne 14.02.2017, č. j.
030568/2017, zn.: S-22/17.
Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 provedl kontrolní prohlídku stavby a zjistil
rozpor s kolaudačním rozhodnutím – zaslal nájemci Výzvu ke zjednání
nápravy, a to:
- bezpodmínečně dodržovat závazné stanovisko vydané Hygienickou
stanicí hl. m. Prahy k projektové dokumentaci změny stavby a účelu
užívání v 1. PP a 1. NP stavby č. j. HSHMP 06656/2015/02218 ze dne
06.03.2015, které vychází ze zásadního předpokladu, že v provozovně
nebudou hlučné taneční hudby, diskotéky apod.
- užívat a provozovat stavbu – provozovnu v souladu s kolaudačním
souhlasem s užíváním stavby bezodkladně po doručení výzvy.
Dlouhá 14 – FOOD STORY - hlasitá živá hudba, doručena dne
02.05.2017, č.j. 076711/2017, zn.: S-25/17.
Odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1 udělil nájemci v souladu
s článkem V. Práva a povinnosti smluvních stran, část B, Kontrola a sankce
odst. 2 smlouvy, za porušení smluvní povinnosti sankci – smluvní pokutu.
Dlouhá 14 – FOOD STORY – hluk z předzahrádky doručena dne
10.07.2017, č.j. 116245/2017, zn.: S-102/17.
Odbor dopravy ÚMČ Praha 1 provedl kontrolu – na umístění židlí a stolků
před provozovnou nebylo vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání místní
komunikace ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích (zábor).
Provozovatel byl vyzván k odstranění předzahrádky – byla odstraněna.
Stížnost byla zaslána Městské policii Praha 1 se žádostí o provádění
pravidelných kontrol v této lokalitě – zaslala sdělení, že kontroly jsou
prováděny.
V roce 2018 a k dnešnímu dni, tj. 07.02.219, Oddělení právní, kontroly a stížností

Útvaru tajemníka Úřadu městské části Praha 1 stížnosti na rušení nočního klidu v ulici
Dlouhá a V Kolkovně, Praha 1 neobdrželo.
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