3/ Sdružení SOHO
Předseda komise přivítal 2 zástupce sdružení SOHO – pana Jiřího Chvojku a pana
Tomáše Tesnera. Pan Chvojka byl připraven promítnout prezentaci sdružení SOHO,
to však nebylo technicky možné. Prezentaci pan Chvojka přislíbil zaslat.
Prezentaci pak pan Chvojka shrnul:
Za minulý měsíc se SOHO sešlo s nočním starostou MHMP, zastupitelskými kluby i
zastupiteli MHMP i občanskými spolky. Ze strany SOHO je snaha o pozitivní kroky,
avšak ze strany MHMP i MČ P 1 jsou opatření doposud nahodilá, kdy například
zkušební uzavření Dlouhé ani nebylo v souladu se zákonem. SOHO zastupuje
především ty podnikatele, kteří mají zájem o další setrvání na místě a chtějí ve svých
provozovnách slušné zákazníky. Bohužel se v ulici i přes den pohybují opilí a
nevhodně oblečení turisté, kteří se snaží navštěvovat provozovny, ale personálem
jsou nekompromisně odmítání. V současné době dá SOHO k dispozici kolaudační
rozhodnutí 22 provozoven, které mají rozhodnutí vyvěšeno i na svých webových
stránkách. Společně s ČVUT připravují nové měřiče hluku, které budou schopny
rozeznat hluk od aut i lidský hlas a jsou připraveni na vlastní náklady zasíťovat celou
Dlouhou. ČVUT tyto měřiče nabídlo i nočnímu starostovi, který neprojevil zájem. V
klubech již bylo zavedené vstupné a posílena ochranka. SOHO je také ochotno
vytvořit hlídky v barvách SOHO, ale přivítali by spolupráci s Městskou policií. Také
většina provozoven změnila dobu úklidů interiéru, aby byl omezen hluk. SOHO by
přivítalo data z hlukoměrů a kamer, aby mohlo nechat zpracovat analýzu dopadů a
celkově se snažit o to, aby se našlo společné řešení i pro ostatní lokality. Také by
podle nich situaci prospěla větší kontrola ze strany PČR vč. dopravní policie a
pravidelná hlídková činnost ve dne i v noci strážníky. Například účastníci jízd na
pivních kolech naprosto pravidelně porušují vyhlášku o zákazu pití na vybraných
místech. Jedním z řešení vjezdů řidičů taxi by po vzoru zahraničních velkoměst
mohlo být zřízení tzv. štaflů. Je nutné společně vytvořit koncepční řešení nejen pro
hluk, ale další problematické jevy jako je prostituce nebo drogy a to pro všechny
problematické lokality, neboť SOHO se domnívá, že zaměření pouze na ulici
Dlouhou připomíná šikanu. Bylo by dobré vytvořit oficiální skupinu, která bude
společně jednat a řešení posouvat.
Pan Ge poděkoval za úvodní slovo a konstatoval, že komise již některé zmiňované
aspekty řeší.
Pan Hejma řekl, že zásadně nepodporujeme, aby byla Praha prezentována jako
město levného alkoholu a bezmezné „zábavy" v ulicích a upřednostňujeme kultivaci
centra města. Dále usilujeme o soulad rezidentů, především pokojné bydlení, ale
zároveň chceme chránit i svobodné podnikání. Podotkl také, že souhlasí, že
problematika se netýká jen ulice Dlouhá a jejího bezprostředního okolí, ale problémy
jsou v Betlémské čtvrti, okolí Ostrovní, Národní, Václavského náměstí. Domnívá se,
že věci by pomohla větší represe, která by vyslala signál i do světa, že Praha je
kultivované město, kde se dodržují zákony. K tomu musí však pomoci i podnikatelé,
kteří by měli dodržovat kolaudační rozhodnutí, nevpouštět do provozoven nadměrné
množství lidí a udržovat pořádek i před provozovnou. Je také nutné, aby SOHO více
komunikovalo s MČ P1.

Pan Chvojka sdělil, že ve zkušební době uzavření Dlouhé množství policistů spíše
odrazovalo návštěvníky, kdy si především cizinci mysleli, že jde o nějaký policejní
zásah, což v době zvýšené teroristické hrozby nepůsobilo dobře. Také se domnívá,
že řešení problémů se tříští napříč jednotlivými komisemi.
Pan Hejma řekl, že je nutné vytvořit memorandum o spolupráci a pro to je nutná
věrohodnost protistran.
Pan Tesner sdělil, že sdružení vzniklo zhruba před 5 lety a spolupráce s MČ nikdy
ani pořádně nezačala, ač byl ze strany sdružení zájem. Momentálně cítí, že diskuze
je nátlaková. Je nutné stanovit, kdo bude partnerem.
Na to pan Hejma sdělil, že partnerem je Rada MČ, BEKO a on, jako místostarosta,
který má bezpečnost v gesci.
Pan Chvojka se zeptal, proč je záměr vyhlášky zaměřen pouze na Dlouhou a
gastronomická zařízení.
Pan Ge zdůraznil, BEKO s návrhem vyhlášky nesouhlasila a žádala o čas, aby se o
věci jednalo.
Paní Klasnová sdělila, že návrh vyhlášky vznikl v ČSSD. BEKO nesouhlasilo. Pokud
by měla taková vyhláška vzniknout, musela by platit pro celé území Prahy 1. V této
podobě je vyhláška nekoncepční a nesmyslná. Bohužel se s návrhem musí MHMP
nějak vypořádat. A ani dopravní opatření nepřineslo nic dobrého, jak se
předpokládalo, problém byl jen přesunut jinam.
Pan Nazarský řekl, že bylo nutné se s návrhem procesně vypořádat.
Pan Mánek se dotázal zástupců SOHO, proč se zveřejněním souhlasilo pouze 22
zařízení ze 70.
Pan Chvojka odpověděl, že se ostatní bojí, že se stanou terčem šikany, zvýšených
kontrol a nemají zájem se veřejně prezentovat.
Pan Tenzer sdělil, že se SOHO rychle rozrostlo, začínají více fungovat a při velkém
počtu lidí se schůzky hůře organizují.
Pan Mánek dále trvá na tom, že je potřeba zveřejnit všechny členy, kontroly
probíhají.
Pan Ge poznamenal, že kontroly probíhají a probíhat budou, což je obvyklé, ale pro
komunikaci a nastavení řešení je lepší znát se.
Pan Hejma dodal, že důležitá je především důvěra a dodržování pravidel z obou
stran. MČ P1 podnikání na svém území podporuje, klidně ať jsou kluby otevřené do
rána, jen když bude v ulicích klid
Pan Ge řekl, že BEKO si SOHO jako partnera váží a vysoce oceňuje, že zahájili
jednání u jednoho stolu a snaží se o zlepšení situace, přesto se přiklání k názoru

paní Klasnové, že SOHO začalo být iniciativní až v momentě, kdy se začal
projednávat návrh obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských
zařízení. Za dílčí úspěch považuje přesunutí doby úklidu prázdných lahví na pozdější
dobu, o což požádal na minulém jednání pan Skála.
Paní Seelich podotkla, že vnímá, že noční starosta není právě ideální koordinátor.
Pan Chvojka dodal, že komise nočního starosty se zajímá pouze o mediálně
zajímavé kauzy, zatím nemá koncepční postupy, nemají ani dostatečná data.
Pan Tenzer se komise dotázal, zda jim noční starosta předává nějaké informace.
Nepředává.
Pan Bureš shrnul: noční STA –spíše špatné zkušenosti. Bohužel dochází i k
uvolňování morálky ve společnosti, dochází k nevymahatelnosti práva, je nedostatek
policistů a strážníků, kteří jsou málo oceňováni. Technicky jsou velmi dobře vybaveni,
např. nové kamery umí zaznamenávat i hluk, ale opět se naráží na nedostatek lidí. A
například strážníci pití alkoholu na místech, kde je to zakázané nepokutují. Co se
týče dopravy, byl již připraven projekt na její zklidnění. Dále pak pan Bureš navrhl
usnesení, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Také upřesnil, že u vyhlášky jde pouze
o záměr, který P 1 schválila a MHMP nemá jinou možnost, než nechat zpracovat
návrh vyhlášky, který poputuje znovu k připomínkám na jednotlivé městské části a
také musí být doloženo, že byly vyčerpány všechny možnosti řešení.
Pan Kuchta řekl, jako rezident z Dlouhé nevidí příliš konkrétní řešení, zatím jde jen o
konstatování obecných věcí. Snahu SOHO ocenil. Dále pak shrnul situaci obyvatel
Dlouhé a domnívá se, že policie dostatečně neplní své povinnosti směrem k
rezidentům.
Pan Prommer se ohradil s tím, že PČR prvotně řeší trestní věci. V hlavním městě
momentálně chybí 700 lidí, přesto mají po oznámení na linku 158 dojezd mezi 4 –
4,5 minutami. Policisté musí pracovat na případech trestné činnosti a hluk je pro ně
méně prioritní To je věc MP. Bezpečnost je prostě prioritní, policisté nemohou
dohlížet na veřejný pořádek. Např. v poslední době bylo zadrženo 60 pachatelů a
jsou trestně stíháni za drogové delikty.
Pan Skála poznamenal směrem k SOHO, že nebýt iniciativy BEKO, SOHO by
jednání nevyvolalo.
Závěrem pan Chvojka poděkoval za pozvání s tím, že je potřeba postupovat
systémově a ne pouze v jedné lokalitě. SOHO je připraveno spolupracovat,
investovat čas i peníze, přivítal by užší tým, stanovit priority a cíle.
Pan Bureš požádal, zda by se mohl více seznámit s technologií čidel, o kterých se na
začátku pan Chvojka zmiňoval. Pan Mánek také projevil zájem.
Hosté se rozloučili a jednání opustili. Znovu se zúčastní jednání komise dne
10.6.2019.

