
 

6. 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 

 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou 

se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 3. 2021 vydat podle § 17 odst. 3 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

Čl. I 

 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 

města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. 

m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. 

m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. 

m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. 

m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. 

m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
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závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. 

m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. 

m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. 

m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2009 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2010  Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2010  Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 2/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2011  Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 15/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2011 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 23/2011 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2012 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 13/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 17/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 6/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 15/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 7/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2014 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2014 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 3/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 5/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 7/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2015 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 13/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2016 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 12/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 16/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 8/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2017 Sb. hl. m. 
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Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 17/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2017 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 24/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2018 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 8/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 13/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 16/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 20/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2020 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2020 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 12/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 16/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 19/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2020 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 Sb. hl. m. 

Prahy, se mění takto: 

 

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 7: 

slova  

„Holešovice 633/1           2986 

  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  

nahrazují slovy: 

„Holešovice 633/1           2957 

  Holešovice 633/7              29 

  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 

„Strašnice 2244/218 101 

  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 

„Háje         na 1209/17       874 (id. 349/1000)“. 

  Chodov 2014/692 222 

  Chodov 2956             109 

  Chodov 2957             105 

  Chodov 2958/1             107  

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Dubeč  na konci doplňuje tento výčet:  

 „Dubeč 1589/50 710 

  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
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5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet: 

„Horní Počernice  3915 1330“. 

 

 6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Suchdol na konci doplňuje tento výčet: 

„Suchdol       1627/52   129 

  Suchdol       1627/54       3  

  Suchdol       1650/41 4536  

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet: 

„Holešovice        536/7       8 

  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 

„Chodov       2014/214    124 

  Chodov       2014/224       8 

  Chodov               2014/693         6 

  včetně komunikační stavby na pozemcích parc. č. 2014/214, 2014/224, 2014/693, 2014/690,    

  2014/691, 2958/2 v k. ú. Chodov“.  

 

9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 

„Cholupice       237/1 12198  

  Modřany       4400/585   1275 

  Modřany       4400/586   1387 

  Modřany       4400/588       48 

  Modřany       4415/1     187 

  Modřany       4415/22       25 

  Modřany       4423/50     250 

  Modřany       4423/61   1973 

  Modřany       4423/67        6 

  Modřany       4423/70     973 

  Modřany       4753/17       5863 

  Modřany             4753/22   1023  

  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

10. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Dolní Počernice na konci doplňuje tento výčet: 

„Dolní Počernice  1641/25 (id. 1/5) 739“. 

 

11. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Šeberov na konci doplňuje tento výčet: 

„Šeberov 

  1 ks sloupu VO ev. č. 591991 na pozemku parc. č. 533/46 v k. ú. Šeberov v pořizovací hodnotě 

  145 463,38 Kč, 

  1 ks sloupu VO ev. č. 591992 na pozemku parc. č. 305 v k. ú. Šeberov v pořizovací hodnotě 

  145465 Kč“. 
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12. V příloze č. 10 se v bodě 95 písm. a) 

slova 

„Holešovice 633/1 2986 

nahrazují slovy: 

„Holešovice 633/1 2957“. 

 

13. V příloze č. 10 se za bod 206 vkládá bod 207, který včetně nadpisu zní: 

„207. Městská část Praha 11 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území  parc. č.       výměra (m2)            č. pop. 

Háje              1209/17  10755                   874 

Chodov 2031/45 2125                   2140 

 

b) Městská část Praha 11 není oprávněna převést nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 11 je povinna při rekonstrukci objektu č. pop. 874 v k. ú. Háje zajistit, aby 

budoucí vzhled budovy vzešel z architektonické soutěže.“. 

 

Dosavadní body 207 až 367 se označují jako body 208 až 368. 

 

14. V příloze č. 10 se za bod 268 vkládá bod 269, který včetně nadpisu zní: 

„269. Městská část Praha - Dubeč 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.       výměra (m2) 

Dubeč            1589/50 710 

 

b) Městská část Praha – Dubeč není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha – Dubeč je povinna využít pozemek uvedený v písmenu a) v souladu 

s předloženým záměrem na úpravu vsakování dešťových vod v souvislosti s výstavbou mateřské 

školy.“. 

  

Dosavadní body 269 až 368 se označují jako body 270 až 369. 

 

15. V příloze č. 10 se za bod 280 vkládají body 281 a 282, které včetně nadpisu znějí: 

 

„281. Městská část Praha 20 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území      parc. č.   výměra (m2) 

Horní Počernice    3915 1330 
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b) Městská část Praha 20 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 20 je povinna zachovat stávající využití. 

  

 

282. Městská část Praha 20 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území             parc. č.      výměra (m2) 

Horní Počernice 1979              391                   

Horní Počernice 1980/1             596 

 

b) Městská část Praha 20 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 281 až 369 se označují jako body 283 až 371. 

 

 

16. V příloze č. 10 se za bod 343 vkládá bod 344, který včetně nadpisu zní: 

„344. Městská část Praha - Suchdol 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území         parc. č.    výměra (m2) 

Suchdol        1650/41          4536 

 

b) Městská část Praha - Suchdol není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu.“.  

 

Dosavadní body 344 až 371 se označují jako body 345 až 372. 

 

 

17. V příloze č. 10 se za bod 361 vkládá bod 362, který včetně nadpisu zní: 

„362. Městská část Praha - Vinoř 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území       parc. č.      výměra (m2) 

Vinoř                   810/1                1390 

 

b) Městská část Praha - Vinoř není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 362 až 372 se označují jako body 363 až 373. 
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18.  V příloze č. 10 se za bod 368 vkládá bod 339, který včetně nadpisu zní: 

„369. Městská část Praha - Zbraslav 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.     výměra (m2) 

Zbraslav 1317           148  

 

b) Městská část Praha - Zbraslav není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 369 až 373 se označují jako body 370 až 374. 

 

 

 

Čl. II 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2021. 

 

 

 

 

 

MUDr. Zdeněk  H ř i b,  v. r. 

primátor hlavního města Prahy 

 

doc. Ing. arch. Petr  H l a v á č e k,  v. r. 

I. náměstek primátora hlavního města Prahy 

 


