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Zápis členské schůze ze dne 8. 2. 2016 
 
 

1. Přijetí nových členů do spolku  
 

Václav Vagenknecht 

Arnošt Mráz, Ekotechnika spol. s. r. o. 

Ondřej Kobza 

 

a) Přítomných členů – 14 

b) Hlasovalo pro přijetí – 14 

c) Hlasovalo proti - 0 

d) Zdrželo se – 0 

 

2. Oficiální představení nového správce náplavky, Ing. Jana Nejedlého 

 Pan Ing. Nejedlý informuje o tom, jak probíhal kulatý stůl na téma rekonstrukce Dvořákovo 

nábřeží, který se konal 3. 2. 2016 v Národní galerii ČR v Klášteře sv. Anežky České. Mezi 

zúčastněnými byl také zástupce starosty Prahy 1 ve věcech dopravy Richard Bureš. 

 

 Komora Staré Město a přístaviště Střed – toto území má mít 1 správce – náměstek Dolínek – 

správce by mělo být město, potažmo p. Nejedlý 

 

 p. Nejedlý představuje připravovaný web http://www.prazskenaplavky.cz/ 

na tomto webu bude k dispozici základní výběr nejdůležitějšího – kalendář akcí, pořadatelství 

akcí malého i velkého rozsahu, provozní řád atd. 

 
 

3. Koncepce pražských břehů: 

Plány IPR hl. m. Prahy 

 Schůze IPRu, která se uskuteční do konce února a jejíž tématem bude Koncepce pražských 

břehů 

 Koncept rozdělení pozic bude ke schválení na dalším zasedání majetkové komise hl. m. Prahy  
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Zřízení nové komise pro vodní dopravu náměstka Petra Dolínka 

 Spolky ani vlastníci a provozovatelé plavidel se nemohou stát členy komise pro vodní 

dopravu, ale jejich zástupci budou zváni na jednotlivá jednání komise. 

Novelizace tržního řádu ze dne 10. 11. 2015: 

 Pan Chrobok představuje změny v tržním řádu, které se týkají tržních míst a provozování 

podnikatelské činnosti, přítomní členové se shodují na přípravě písemného vyjádření spolku 

k této novelizaci. Do příští schůze Vševltavského spolku prosím o dodání Vašich podnětů. 

 
 

4. Program veřejných akcí Vševltavského spolku: 

Den Vltavy 20. 3. 2016 - předběžný program je přílohou tohoto zápisu. 
 

 
5. Diskuze na téma úpravy režimu plavby na vltavské vodní cestě v Praze 

Pan Jiří Pěknice podal návrh na regulaci plavby a dostal příslib akceptace jeho návrhu od Státní 
plavební správy. Tento návrh má plnou podporu Vševltavského spolku.  
 

 
6. Úprava stanov  

 

Členové se jednomyslně shodují na úpravě stanov.  
Úpravy na str. 8 a 10 - změna v počtu členů rady spolku ze 3 na 5 členů 
(1 předseda spolku + 4 místopředsedové). Lucie Turnerová nechá připravit úpravy stanov. 

 

7. Projednání tiskové konference Vševltavského spolku v rámci rozporování Koncepce 
pražských břehů 
Vševltavský kongres – navrhovaný termín 1. srpnový týden.  

Cílem této akce je mediální zviditelnění Vševltavského spolku. 

 

8. Termín příští schůze 1. 3. 2016 od 13 hodin 
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