Věc: Dopravní omezení ulice Dlouhá

V Praze, dne 9. dubna 2019

Vážený pane primátore,
obracíme se na Vás jako zástupci provozovatelů hostinských a dalších zařízení, kteří se
sdružili ve spolku SOHO Prague (Sdružení pro kulturní a občanské soužití na Starém městě),
v souvislosti s plánovaným nočním uzavřením Dlouhé ulice v pátek a sobotu od 22:00 do
03:00 hodin, s platností od 12. dubna 2019.
Jsme znepokojeni přípravou a především způsobem realizace celé akce a především
postrádáme jakékoliv praktické provozní informace, přestože do spuštění zbývají pouhé tři
dny. Dovolte nám shrnout naše hlavní výhrady proti plánované uzavírce:
1. Jde o nesystémové řešení, které nebylo dopředu projednáno s místními podnikateli,
ani obyvateli. Problémy s vozidly taxislužby se přesunou pouze o několik ulice dále,
kam budou pěšky mířit návštěvníci provozoven. Místo toho, aby návštěvníci opustili
klub přímo do vozidla taxislužby, budou chodit po ulicích, vytvářet další hlukový
smog a shánět taxi.
2. Plánovaná doba uzavírky od 22:00 do 03:00 hodin znamená, že se do Dlouhé ulice a
okolí naráz nahrnou vozidla taxi ve velkém počtu a způsobí mnohem větší hluk, než
za normálních okolností.
3. Vzhledem k tomu, že všechny provozovny obvykle doplňují nejrůznější zásoby během
noci (například led), budou chtít postupovat podle Vyhlášky č. 294/2015 Sb., a
dopravní obsluhu se budou oprávněně dožadovat. Do dnešního dne však nevíme, zda
to bude možné. Vznikne tak řada potenciálních konfliktů a zbytečných nejasností.
4. Taktéž se obáváme, že mohou vzniknout značné ekonomické a provozní škody pro
podnikatele v dané oblasti, za které ponesou odpovědní zástupci vzhledem k výše
uvedeným nesystémovým a neprodiskutovaným krokům minimálně politickou
odpovědnost.
5. Za nejvíce negativní však považujeme úplný nedostatek informací. Praktické
informace pro podnikatele a rezidenty jsou opakovaně slibovány například na
facebooku Městské části Praha 1 už delší dobu, na stránkách www.praha1.cz jsou
oficiálně slibovány od 1. dubna 2019.
Obáváme se, že toto opatření zavedené bez důkladné analýzy a bez domýšlených důsledků
přinese více negativních jevů než pozitivních a v samém důsledku se obrátí proti samotné
Komisi pro nočního starostu i radním a primátorovi. Přinese zejména dopravní problémy v
okolních ulicí pro lidi, kteří o plánované uzavírce nejsou informováni vůbec, bude znamenat
nadstandardně vysoké nasazení strážníků Městské policie, kteří by jinak mohli dohlížet na
dodržování nočního klidu a zákazu pití alkoholu na ulicích a bude znamenat zásadní omezení
pro podnikatele i rezidenty.
Proto Vás žádáme, abyste zvážili minimálně odložení této uzavírky do doby, než bude řádně
připravena a prodiskutována.
Předem děkuji za Vaši promptní odpověď na mail: info@sohoprague.com.
S přátelským pozdravem
____________________
Mgr. Jiří Golda
místopředseda spolku

Váž
e
nýpan
MUDr
.Zde
ně
kHř
i
b
pr
i
mát
orhl
avní
homě
s
t
aPr
ahy
Magi
s
t
r
áthl
avní
homě
s
t
aPr
ahy
Mar
i
áns
kénám.2,Pr
aha1,1
1001

Věc: Dopravní omezení ulice Dlouhá

V Praze, dne 9. dubna 2019

Vážený pane náměstku,
obracíme se na Vás jako zástupci provozovatelů hostinských a dalších zařízení, kteří se
sdružili ve spolku SOHO Prague (Sdružení pro kulturní a občanské soužití na Starém městě),
v souvislosti s plánovaným nočním uzavřením Dlouhé ulice v pátek a sobotu od 22:00 do
03:00 hodin, s platností od 12. dubna 2019.
Jsme znepokojeni přípravou a především způsobem realizace celé akce a především
postrádáme jakékoliv praktické provozní informace, přestože do spuštění zbývají pouhé tři
dny. Dovolte nám shrnout naše hlavní výhrady proti plánované uzavírce:
1. Jde o nesystémové řešení, které nebylo dopředu projednáno s místními podnikateli,
ani obyvateli. Problémy s vozidly taxislužby se přesunou pouze o několik ulice dále,
kam budou pěšky mířit návštěvníci provozoven. Místo toho, aby návštěvníci opustili
klub přímo do vozidla taxislužby, budou chodit po ulicích, vytvářet další hlukový
smog a shánět taxi.
2. Plánovaná doba uzavírky od 22:00 do 03:00 hodin znamená, že se do Dlouhé ulice a
okolí naráz nahrnou vozidla taxi ve velkém počtu a způsobí mnohem větší hluk, než
za normálních okolností.
3. Vzhledem k tomu, že všechny provozovny obvykle doplňují nejrůznější zásoby během
noci (například led), budou chtít postupovat podle Vyhlášky č. 294/2015 Sb., a
dopravní obsluhu se budou oprávněně dožadovat. Do dnešního dne však nevíme, zda
to bude možné. Vznikne tak řada potenciálních konfliktů a zbytečných nejasností.
4. Taktéž se obáváme, že mohou vzniknout značné ekonomické a provozní škody pro
podnikatele v dané oblasti, za které ponesou odpovědní zástupci vzhledem k výše
uvedeným nesystémovým a neprodiskutovaným krokům minimálně politickou
odpovědnost.
5. Za nejvíce negativní však považujeme úplný nedostatek informací. Praktické
informace pro podnikatele a rezidenty jsou opakovaně slibovány například na
facebooku Městské části Praha 1 už delší dobu, na stránkách www.praha1.cz jsou
oficiálně slibovány od 1. dubna 2019.
Obáváme se, že toto opatření zavedené bez důkladné analýzy a bez domýšlených důsledků
přinese více negativních jevů než pozitivních a v samém důsledku se obrátí proti samotné
Komisi pro nočního starostu i radním a primátorovi. Přinese zejména dopravní problémy v
okolních ulicí pro lidi, kteří o plánované uzavírce nejsou informováni vůbec, bude znamenat
nadstandardně vysoké nasazení strážníků Městské policie, kteří by jinak mohli dohlížet na
dodržování nočního klidu a zákazu pití alkoholu na ulicích a bude znamenat zásadní omezení
pro podnikatele i rezidenty.
Proto Vás žádáme, abyste zvážili minimálně odložení této uzavírky do doby, než bude řádně
připravena a prodiskutována.
Předem děkuji za Vaši promptní odpověď na mail: info@sohoprague.com.
S přátelským pozdravem
____________________
Mgr. Jiří Golda
místopředseda spolku
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