
P Ř E H L E D 
dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. 

Prahy přednesených na 12. zasedání ZHMP 
dne  13.12.2007  

 (Schváleno v Radě HMP dne 18.12.2007) 

 
                                                                 Termín vyřízení:  12.1.2008 
 
 
P Í S E M N É 
 

RNDr. Milan  M a c e k, CSc 
INT. - č. 12/1 
k  vyřešení problémů v osmiletém gymnáziu Buďánka. 
 
                                                                          Předáno k vyřízení primátorovi hl.m.Prahy.                                                                           
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 8. ledna 2008 
PRM 622411/07   

Vážený pane doktore, 
 
 reaguji na Váš dotaz ohledně sídla soukromé školy Osmileté gymnázium Buďánka, 
o.p.s., které v současné době sídlí na adrese Pod Žvahovem 463, Praha 5.  
 
 Je mi znám dlouhodobý problém Osmiletého gymnázia Buďánka ohledně současného 
sídla školy, ze kterého byla škole MČ Praha 5 dána výpověď. Osmileté gymnázium Buďánka 
je soukromou střední školou, která vzdělává především mimořádně nadané žáky. I přesto, že 
zajištění majetkových podmínek pro činnost školy je plně v kompetenci zřizovatele školy, 
přislíbil jsem  pomoc při hledání vhodných prostor pro toto gymnázium.  
 

Nejprve jsme hledali možnosti u škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou  - 
objekty uvolněné optimalizací škol - a následně byly dopisem ze dne 24. 7. 2007 osloveny 
jednotlivé městské části se žádostí o spolupráci při hledání volných prostor.     
 

Z možností, které připadaly v úvahu v prvním případě, se jednalo o objekt  na adrese 
Praha 5, Na Zlíchově 19 v souvislosti se sloučením Základní školy pro žáky se specifickými 
poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19 se Základní školou a Střední školou, Praha 10, V 
Olšinách 69. Nástupnická organizace - Základní škola pro žáky se specifickými poruchami 
chování, Praha 5, Na Zlíchově 19 bude ve šk. roce 2007/2008 tento objekt nadále využívat.  
V následujících letech pak bude uvolněn, nicméně tyto prostory jsou pro potřeby Gymnázia 
Buďánka nedostačující.   
 



Další možností bylo uvolnění školských prostor v souvislosti se sloučením Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 
10 se Střední průmyslovou školou technologie masa, Praha 1, Navrátilova 15. Sloučením výše 
uvedených škol se uvolní v horizontu cca 2 let budova v Pštrossově ulici v Praze 1. Avšak i 
tyto prostory jsou pro potřeby Gymnázia Buďánka nedostačující.   
 

Na žádost o spolupráci při hledání vhodných prostor pro Osmileté gymnázium 
Buďánka ze dne 24. 7. 2007 reagovalo 50 městských částí vč. všech městských částí Praha 
1-22. S výjimkou městské části Praha 4 byly odpovědi na existenci volných prostor pro 
možnost umístění gymnázia záporné. Praha 4 tehdy nabídla sice dostatečný počet učeben, 
ale v součtu ve třech školách na různých místech městské části, což není z hlediska provozu 
gymnázia optimální. Mimo to se jednalo o prostory, které jsou pro šk. rok 2007/2008 
pronajaty.  

 
Vedení školy v tuto dobu jedná se zástupci MČ Praha 5 o dalších možnostech. Tato 

jednání jsou stále otevřená a já jsem pevně přesvědčen o tom, že jejich výsledek nebude 
marný. 
    
 I já jsem znepokojen současnou situací, která okolo této výjimečné školy vzniká. 
Vážím si práce pedagogů, kteří ve škole pracují  a  jsem si plně vědom toho, že zajištění 
vhodných podmínek pro jejich práci s nadanými dětmi musí být v tuto chvíli prioritou. 
 
 Pevně proto věřím, že se podaří vhodné prostory pro výuku Osmiletého gymnázia 
Buďánka zajistit. 
 S pozdravem  
                                                                                   MUDr. Pavel  B é m  v.r. 
                                                                                      Primátor hl.m. Prahy 
Vážený pan 
RNDr. Milan Macek, CSc. 
Voskovcova 932/35 
152 00 Praha 5 
_______________________________________________________________________ 
 

Ing. Karel  J e c h 
INT. - č. 12/2 
k problematice gymnázia  Buďánka.  
Písemná interpelace byla uvedena i ústně. 
                                                                          Předáno k vyřízení primátorovi hl.m.Prahy  
                                                                          a nám. Klegovi.                                                                         
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď primátora hl.m. Prahy: 

V Praze dne 8. ledna 2008 
PRM 622413/07 

Vážený pane inženýre, 
 
 reaguji na Váš dotaz ohledně sídla soukromé školy Osmileté gymnázium Buďánka, 
o.p.s., které v současné době sídlí na adrese Pod Žvahovem 463, Praha 5.  
 



 Je mi znám dlouhodobý problém Osmiletého gymnázia Buďánka ohledně současného 
sídla školy, ze kterého byla škole MČ Praha 5 dána výpověď. Osmileté gymnázium Buďánka 
je soukromou střední školou, která vzdělává především mimořádně nadané žáky. I přesto, že 
zajištění majetkových podmínek pro činnost školy je plně v kompetenci zřizovatele školy, 
přislíbil jsem  pomoc při hledání vhodných prostor pro toto gymnázium.  
 

Nejprve jsme hledali možnosti u škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou  - 
objekty uvolněné optimalizací škol - a následně byly dopisem ze dne 24. 7. 2007 osloveny 
jednotlivé městské části se žádostí o spolupráci při hledání volných prostor.     
 

Z možností, které připadaly v úvahu v prvním případě, se jednalo o objekt  na adrese 
Praha 5, Na Zlíchově 19 v souvislosti se sloučením Základní školy pro žáky se specifickými 
poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19 se Základní školou a Střední školou, Praha 10, V 
Olšinách 69. Nástupnická organizace - Základní škola pro žáky se specifickými poruchami 
chování, Praha 5, Na Zlíchově 19 bude ve šk. roce 2007/2008 tento objekt nadále využívat.  
V následujících letech pak bude uvolněn, nicméně tyto prostory jsou pro potřeby Gymnázia 
Buďánka nedostačující.   
 

Další možností bylo uvolnění školských prostor v souvislosti se sloučením Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 
10 se Střední průmyslovou školou technologie masa, Praha 1, Navrátilova 15. Sloučením výše 
uvedených škol se uvolní v horizontu cca 2 let budova v Pštrossově ulici v Praze 1. Avšak i 
tyto prostory jsou pro potřeby Gymnázia Buďánka nedostačující.   
 

Na žádost o spolupráci při hledání vhodných prostor pro Osmileté gymnázium 
Buďánka ze dne 24. 7. 2007 reagovalo 50 městských částí vč. všech městských částí Praha 
1-22. S výjimkou městské části Praha 4 byly odpovědi na existenci volných prostor pro 
možnost umístění gymnázia záporné. Praha 4 tehdy nabídla sice dostatečný počet učeben, 
ale v součtu ve třech školách na různých místech městské části, což není z hlediska provozu 
gymnázia optimální. Mimo to se jednalo o prostory, které jsou pro šk. rok 2007/2008 
pronajaty.  

 
Vedení školy v tuto dobu jedná se zástupci MČ Praha 5 o dalších možnostech. Tato 

jednání jsou stále otevřená a já jsem pevně přesvědčen o tom, že jejich výsledek nebude 
marný.    
 I já jsem znepokojen současnou situací, která okolo této výjimečné školy vzniká. 
Vážím si práce pedagogů, kteří ve škole pracují  a  jsem si plně vědom toho, že zajištění 
vhodných podmínek pro jejich práci s nadanými dětmi musí být v tuto chvíli prioritou. 
 Pevně proto věřím, že se podaří vhodné prostory pro výuku Osmiletého gymnázia 
Buďánka zajistit. 
 
 S pozdravem  
                                                                                   MUDr. Pavel  B é m  v.r. 
                                                                                      Primátor hl.m. Prahy 
Vážený pan 

Ing. Karel Jech 

Krkonošská 1 

120 00 Praha 2 

 
 



Odpověď nám.primátora Ing. Klegy: 
V Praze dne 10. ledna 2008 

Vážený pane zastupiteli, 
 
 na 12. zasedání ZHMP jste mne, spolu s panem primátorem MUDr. Pavlem Bémem, 
interpeloval ve věci sídla soukromé školy Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.  

Domnívám se, že pan primátor Vám ve spolupráci s odborem školství, poskytl vyčerpávající 
odpověď, se kterou se plně ztotožňuji. Kopii odpovědi Vám zasílám přílohou.  
 S pozdravem 
                                                                                                    Ing. Pavel  K l e g a   v.r. 
                                                                                                náměstek primátora hl.m. Prahy 
Příloha: Kopie odpovědi pana primátora MUDr. Pavla Béma 
 
Vážený pan 
Ing. Karel Jech 
Zastupitel hl.m.Prahy 
Krkonošská 1 
Praha 2   120 00 
--------------   
 Je mi znám dlouhodobý problém Osmiletého gymnázia Buďánka ohledně současného sídla 
školy, ze kterého byla škole MČ Praha 5 dána výpověď. Osmileté gymnázium Buďánka je soukromou 
střední školou, která vzdělává především mimořádně nadané žáky. I přesto, že zajištění majetkových 
podmínek pro činnost školy je plně v kompetenci zřizovatele školy, přislíbil jsem  pomoc při hledání 
vhodných prostor pro toto gymnázium.  

Nejprve jsme hledali možnosti u škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou  - 
objekty uvolněné optimalizací škol - a následně byly dopisem ze dne 24. 7. 2007 osloveny jednotlivé 
městské části se žádostí o spolupráci při hledání volných prostor.     

Z možností, které připadaly v úvahu v prvním případě, se jednalo o objekt  na adrese Praha 5, 
Na Zlíchově 19 v souvislosti se sloučením Základní školy pro žáky se specifickými poruchami 
chování, Praha 5, Na Zlíchově 19 se Základní školou a Střední školou, Praha 10, V Olšinách 69. 
Nástupnická organizace - Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5, Na 
Zlíchově 19 bude ve šk. roce 2007/2008 tento objekt nadále využívat.  V následujících letech pak bude 
uvolněn, nicméně tyto prostory jsou pro potřeby Gymnázia Buďánka nedostačující.   

Další možností bylo uvolnění školských prostor v souvislosti se sloučením Vyšší odborné 
školy a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 se Střední 
průmyslovou školou technologie masa, Praha 1, Navrátilova 15. Sloučením výše uvedených škol se 
uvolní v horizontu cca 2 let budova v Pštrossově ulici v Praze 1. Avšak i tyto prostory jsou pro potřeby 
Gymnázia Buďánka nedostačující.   

Na žádost o spolupráci při hledání vhodných prostor pro Osmileté gymnázium Buďánka ze 
dne 24. 7. 2007 reagovalo 50 městských částí vč. všech městských částí Praha 1-22. S výjimkou 
městské části Praha 4 byly odpovědi na existenci volných prostor pro možnost umístění gymnázia 
záporné. Praha 4 tehdy nabídla sice dostatečný počet učeben, ale v součtu ve třech školách na různých 
místech městské části, což není z hlediska provozu gymnázia optimální. Mimo to se jednalo o 
prostory, které jsou pro šk. rok 2007/2008 pronajaty.  

Vedení školy v tuto dobu jedná se zástupci MČ Praha 5 o dalších možnostech. Tato jednání 
jsou stále otevřená a já jsem pevně přesvědčen o tom, že jejich výsledek nebude marný.   
 I já jsem znepokojen současnou situací, která okolo této výjimečné školy vzniká. Vážím si 
práce pedagogů, kteří ve škole pracují  a  jsem si plně vědom toho, že zajištění vhodných podmínek 
pro jejich práci s nadanými dětmi musí být v tuto chvíli prioritou. 
 Pevně proto věřím, že se podaří vhodné prostory pro výuku Osmiletého gymnázia Buďánka 
zajistit. 



_______________________________________________________________________ 
 

Ú S T N Í 
 
RNDr. Milan  M a c e k, CSc 
INT. - č. 12/3 
k metodice vydávání parkovacích karet a lístků v zónách placeného stání na území hl.m. 
Prahy.  
 
                                                                          Předáno k vyřízení  nám. Blažkovi.                                                                   
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

_ V Praze dne 14. ledna 2008 
Č.j.: S-MHMP 617133/2007 S1 

Vážený pane zastupiteli, 
 

metodika pro vydávání parkovacích karet a parkovacích lístků do zóny placeného stání 
v hl. m. Praze byla zpracována pouze jako sumarizace zákonem daných podmínek a na 
základě jedenáctileté zkušenosti s prodejem parkovacích karet do zóny placeného stání pro 
vymezenou část území Prahy 1. V současné době je stále průběžně doplňována o další 
aplikace, které vycházejí zejména z praktických požadavků občanů při žádostech o parkovací 
kartu ve výdejnách parkovacích karet jednotlivých MČ Praha 1, 2, 3 a 7, vždy však s ohledem 
na platné zákony.  
 Vozidla občanů nevlastnících parkovací kartu pro stání ve vymezených hl. m. Prahy, 
kteří navštěvují osoby bydlící v zóně placeného stání, mohou využít časově omezené stání u 
parkovacích automatů, kde je umožněno stání v pondělí až pátek od 18–08 hodin a o sobotách 
a nedělích zpravidla zdarma. V případě, že občan potřebuje zastavit s vozidlem přímo 
v modré zóně v blízkosti domu například svých rodičů, může tak učinit každý den od 6.00–
8.00 hodin ráno zdarma a v ostatních hodinách na dobu, která je nezbytně nutná k nástupu a 
výstupu osob či na vyložení nebo naložení nákladu. Jinak je v současné době možnost si 
zakoupit na úřadu městské části Praha 1 nebo Praha 2 dvouhodinovou parkovací kartu 
s platností na celém území zóny placeného stání hl. m. Prahy, kterou mohou využít všichni 
návštěvníci pro parkování v modré zóně. Pro invalidní osoby, držitele znaku O1 jsou v zóně 
vyhrazena 2 % parkovacích stání z celkového počtu parkovacích míst na přilehlých 
komunikacích vymezeného území. 

Nejen různé příspěvkové organizace, ale i organizace neziskového charakteru s 
veřejně prospěšnou činností mají možnost obdržet, v souladu s danými pravidly, zlevněnou 
parkovací kartu čtvrtletní, ale pouze na ta vozidla, která splňují podmínky usnesení Rady hl. 
m. Prahy č. 0519 z 22. 4. 2003.  

Pro parkování servisních vozidel údržbářů a řemeslníků v zónách placeného stání na 
území hl. m. Prahy platí stejné podmínky jako pro vozidla soukromých návštěv. Obdobně 
jako návštěvy si mohou servisní profese pořídit dvouhodinovou parkovací kartu, která 
opravňuje ke stání ve všech zónách placeného stání na území hl. m. Prahy, nejdéle však dvě 
hodiny. Tyto stírací karty lze zakoupit i předem a ve větším počtu. Další možností pro 
řemeslníky je zakoupení, dle platného ceníku, parkovací karty týdenní, měsíční, čtvrtletní, dle 
doby trvání zakázky v místě samém.   
 V neposlední řadě mají vlastníci nemovitostí (zadavatelé zakázek) ve vymezených 
oblastech hlavního města Prahy možnost zakoupit přenosnou parkovací kartu, která je 



vystavena na jméno vlastníka (nikoliv na SPZ/RZ vozidla) a umožňuje jakémukoliv vozidlu s 
touto kartou stání ve vymezené oblasti Prahy 1, 2, 3 a 7, tedy i vozidlům řemeslníků a údržby. 

Všechny shora uvedené možnosti jsou též obsaženy v platné metodice pro vydávání 
parkovacích karet a lístků pro ZPS v hl. m. Praze. Jiné možnosti zákon nepřipouští, a nejedná 
se tedy o jejich opomenutí. Ve všech případech jsou však hledány cesty, jak situaci řešit 
v intencích platných zákonů. 

S pozdravem         
Mgr. Rudolf Blažek   v.r. 

1. náměstek primátora hl. m. Prahy 
Vážený pan 
RNDr. Milan Macek, CSc.  
člen Zastupitelstva hl. m. Prahy 
cestou RED MHMP  
oddělení volených orgánů 
______________________________________________________________________ 
Pavel  A m b r o ž 
INT. - č. 12/4 
k materiálu Z-430 – Praha-Olympijská, ke způsobu projednávání tohoto materiálu s vládou. 
                                                                                                                                                  
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy.  
                                                                          Předáno k vyřízení primátorovi hl.m. Prahy.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 8. ledna 2008 
MHMPP0293UN6 /07   

Vážený pane, 
 
 zástupci společnosti  Praha olympijská, o.p.s., Českého olympijského výboru a 
hlavního města Prahy, od léta 2007 vedli řadu jednání s premiérem Vlády ČR i s jednotlivými 
resortními ministry, a to s cílem, aby Vláda ČR schválila tzv. "vládní garanci", která je 
součástí uchazečského dotazníku, který bude 14. ledna 2008 odeslán Mezinárodnímu 
olympijskému výboru do Lausanne. 
 
 Tento uchazečský dotazník obsahuje i vládní garanci, kterou Vláda ČR schválila na 
svém prvním zasedání dne 9. ledna 2008. 
 
 S pozdravem  
                                                                                   MUDr. Pavel  B é m  v.r. 
                                                                                      Primátor hl.m. Prahy 
Vážený pan 
Pavel Ambrož 
Nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7 
130 00 Praha 3 
_______________________________________________________________________ 
 

Mgr. Marta  S e m e l o v á 
INT. - č. 12/5 
k otázce projednávání kolektivní smlouvy v Dopravním podniku, a.s. 
                                                                                                                                                  



                                                                          Na její vystoupení reagoval radní Šteiner. 
                                                                          Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 7.1. 2008 
                                                                                       Č.j.: SE9-237/08 

                    INT. 12/5 
Vážená kolegyně, 
 
 na 12.zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy  dne 13.12.2007 jste se na mne obrátila 
s interpelací ve věci vyjednání o kolektivní smlouvě v Dopravním podniku. 

Protestní shromáždění, které proběhlo 12.12.2007, bylo organizováno jen menší částí 
odborových organizací působících v DP. Informace šířené těmito odborovými organizacemi 
jak na tomto shromáždění, tak i v médiích nejsou zcela přesné. Dá se dokonce předpokládat, 
že jsou i cíleně uzpůsobené tak, aby vyzněly výrazně nepříznivě.  

V tuto chvíli se  KV v  DP  blíží k závěru, s předloženým návrhem nárůstu mezd 
souhlasí  7  z  12 odborových organizací. V souladu s § 24  ZP  lze takto uzavřenou KS 
považovat za platnou.  

Úprava mezd byla navržena diferencovaně s největším nárůstem  u řidičských profesí 
a dále u všech provozních profesí a překračuje očekávaný index inflace na příští rok. 

Vážená paní zastupitelko, chci Vás ujistit, že situace v kolektivním vyjednávání 
v Dopravním podniku hl. m. Prahy nehrozí  dramatickým  vyhrocením ani protestními akcemi, 
které by podporovala většina odborových organizací.       

S pozdravem 
                                                                                Radovan  Š t e i n e r   v.r. 
                                                                                      Radní hl.m. Prahy 

Vážená paní 
Mgr. Marta Semelová 
Brichtova 813 
152 00  Praha 5 
_______________________________________________________________________ 
 

Ing. Karel  J e c h 
INT. - č. 12/6 
k doplnění vyřízení interpelace č. 10/5 ze dne 25.10.2007 týkající se úplatného převodu areálu 
Obecní dvůr.                                                                                                                                                   
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval nám. Klega.  
                                                                          Předáno k vyřízení nám. Klegovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
                                                                                                             V Praze dne: 8.1.2008  
Vážený pane zastupiteli, 
 
 k Vaší interpelaci vznesené na 12. zasedaní ZHMP dne 13.12.2007, týkající se 
výběrového řízení na prodej Obecního dvora, uvádím následující: 
 V materiálu, který jsem předkládal na 10.zasedání ZHMP dne 25.10.2007 byly 
uvedeny všechny ceny nabídek, které byly platné. Nebyly uvedeny nabídkové ceny uchazečů, 
kteří podali nabídky neplatné.  

V případě Obecního dvora byli všichni uchazeči vázáni tvrdými podmínkami, zejména 
obsahem platného územního rozhodnutí a s tím spojenými závazky, které z této dokumentace 
vyplývají. Ti, kteří podmínky nesplnili, byli ze soutěže vyloučeni a jejich nabídky nebyly 



posuzovány. Proto nelze Vašemu požadavku, k mé lítosti, v celém rozsahu vyhovět.  
 S pozdravem 
                                                                                                   Ing. Pavel  K l e g a   v.r. 
                                                                                     náměstek primátora hl.m. Prahy 
Vážený pan 
Ing. Karel Jech 
Krkonošská 1 
Praha 2   120 00 
_______________________________________________________________________ 
 

Pavel  A m b r o ž 
INT. - č. 12/7 
ke schválenému rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2008, výstavba hospice, zařazení do rozpočtové 
kapitoly. 
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval radní Janeček 
                                                                          Předáno k vyřízení primátorovi hl.m. Prahy.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 9. ledna 2008 
PRM MHMPP0293UEF/07 

Vážený pane zastupiteli, 
  
 chtěl bych tímto reagovat na Vaši interpelaci ohledně výstavby zařízení Hospic 
v Praze. Vzhledem k tomu, že tyto zařízení poskytují sociální a zdravotní péči, dochází zde 
k prolnutí obou oblastí, které mají v kompetenci dva radní – v oblasti zdravotnictví Mgr. Milan 
Pešák a v oblasti sociální Jiří Janeček. Proto jsme se společně dohodli, že v tomto směru 
budeme postupovat  společně a zvolili jsme v souladu i postup investování přes sociální 
odbor.   
 V rozpočtu hlavního města Prahy v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast u 
správce 0008 - Jiří Janeček je v Části III. - Kapitálové výdaje zapsána položka “Výstavba 
hospicu - investiční dotace z rozpočtu HMP“ ve výši 20 mil Kč. 
 
 Mohu Vás ujistit, že finanční prostředky budou uvolňovány na základě společné 
dohody a věřím, že budou vzhledem k potřebnosti tohoto zařízení pro Pražany vynaloženy 
dobře. Dále bych Vás chtěl upozornit, že vzhledem k charakteru poskytovaných služeb žádají 
už stávající zařízení o granty od hlavního města Prahy také z obou odborů – sociálního nebo 
zdravotního. Proto neshledávám žádný rozpor ve stanoveném záměru a jeho financování. 
 
 Protože hospic by měl sloužit občanům hlavního města v terminálních stavech 
k poskytování kvalitní zdravotní a sociální péče a ulehčení umírání. Bude umístěn v budově, 
kterou hlavní město získalo z  majetku státu. Rozpočtované finanční prostředky budou 
použity na projektovou přípravu a první etapu rekonstrukce. Zařízení je svým charakterem na 
pomezí oblasti zdravotnické a sociální péče. Proto je třeba, aby věcně příslušní radní na 
tomto investičním záměru úzce spolupracovali. Dle mých informací se tak bez jakýchkoli 
problémů děje. 
 
 S pozdravem  
                                                                                   MUDr. Pavel  B é m  v.r. 
                                                                                      Primátor hl.m. Prahy 
 



Vážený pan 
Pavel Ambrož 
Nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7 
130 00 Praha 3 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 


