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Y ážená paní Harmáčková, vážení petenti,

ve své petici jste se obrátili mimo jiných i na mě ve věci obchodu na adrese 28. října 14.
Dovoluji si Vás v této souvislosti ubezpečit, Že současná radnice velmi dbá na udržení

sítě občanské vybavenosti pro obyvatele. Jednou z cest, které volí, je vyhlašování záměrů
pronájmů nebýových prostorů přímo s daným účelem či sortimentem zboží, což většinou
samozřejmě nevede k dosažení nejvyšší ceny nájemného. Rada MC Praha 1 tyo záměry a
následně i nájemní smlouvy pravidelně schvaluje právě za účelem udrŽení či rozšíření občanské
vybavenosii. Takových záměru bylojenom v roce 2012 třícet ajejich seznam Vám zasílám,
stejnějako Vám posílám Katalog obchodů a služeb _ seznam občanské vybavenosti, kterou si
Praha l pečlivě hlídá.

Zevšeobecňovat proto případ jednoho konkrétního nájemce je velmi nekorektní a
obhajovat tím nájem neodpovídající Iokalitě je velmi neférové vůči ostatním nájemcům
oodnikaiícím na území MC Praha l.. 

óbzvlášť pak tehdy, když se podíváme na účel nájmu pana Šruce _ provoz cestovní
kanceláře, kadeřnictví, holičství, kosmetického salonu, manikúry, pedikúry, provozování
prodejny ŽeIezářství' elektromateriálu, svítidel, domácích potřeb, drogerie' parfumerie, barev _
laků. Z uvedeného výčtuje myslím zřejmé, že nahlíŽet na tuto provozovnu o velikosti
přesahující 500 m2 výlučnějako na provozovnu občanské vybavenosti lze opravdujen stěží.
Tím spíše, že se nachází na tak lukativní adrese.

Dlouhodobou strategií naší městské části při pronajímání nebytových prostorů přitom je,
že v případě atraktivní lokality rozhoduje ve výběrovém především cena. Výjimku tvoří
provozování nepodporovaných činností _ nonstop bary, herny, diskotéky, sázkové kanceláře,
sexshopy, erotické salony, prodej pyroteclrnických pomricek, mi1itarií, suvenýrů vycháze1icích
z jiných neŽ praŽských a českých tradic, předmětů s nacistickou a komunistickou tematikou.
V méně atraktivních (to neznamen á vzdálených či hůře dostupných) ulicích klademe důraz na
účel nájmu, abychom v dané oblasti zajistili zmíněnou občanskou vybavenost tak, aby si občan
ve svém okolí našel svoji prodejnu pečiva, čistírnu či opravnu a podobně. Ty ale nemusejí nutně
bý na turisticky exponované pěší zóně či na obdobném místě.

Tímto způsobem se nám daří navyšovat příjmy první městské části z pronájmů
neb1tových prostorů, jež pak využíváme v kvalitnějších službách, jako jsou domy pro naše
seniory, sociální služby, dorovnávání nájemného seniorům v soukromých domech nebo
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nev}užívání maximálně možného navýšení nájemného v bytech MČ Praha 1, a v investicích do

školství, 'úklidu, bezpečnosti, oprav chodníků či revitalizace parků ajiných veřejných prostor. A
tak bych mohl dále pokračovat.

Hlavním důvodem pro udělení výpovědi smlouvy k prostoru na adrese 28. října 14 bylo
nízké nájemné. Výsledek výběrového řízení toto potvrdil a městská část díky tomu obdrží ročně
do svého rozpočtu o 1,15 milionu korun navíc.

Jako kompenzaci vyhlásila Rada Městské části Praha l záměr pronajmout nebýový
prostor na adrese Skořepka 42319 za účelem provozování prodejny železářství, elektromateriálu,
barev _ laků. občanská vybavenost, která zrušením prodejny v ulici 28. října nebyla nijak
narušena, bude tedy navíc ještě posílena.

Jsem přesvědčen, že uvedená fakta dokládají, že není žádný důvod ke znepokojení či
obavám a Že postup radniceje postupem dobrého a ohleduplného hospodáře.

Přeii Vám vše dobré.

S pozdravem
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