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 P R O G R A M  
 22. jednání Rady HMP, které se koná dne 14. 6. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 21. jednání Rady HMP ze dne 7. 6. 2016 
                           - zápis z 12. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 9. 6. 2016  
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 22110 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Kongresové centrum 
Praha, a.s. konané dne 20. 6. 2016 
 
- předáno 9.6.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Haluza, 
předs. předst. 
KCP, a.s. 

3. 22298 k žádosti o doplnění pořadu jednání řádné 
valné hromady společnosti Kongresové 
centrum Praha, a.s. svolané na den 20. 6. 
2016 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15  

4. 21802 k návrhu na přidělení finanční podpory hl. 
m. Prahy v oblasti volného času dětí a 
mládeže v roce 2016 
 
- předáno 8.6.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Mgr.Fáberová 

5. 22252 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Svoboda 
 

6. 21959 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 
a poskytnutí finančních prostředků 
formou daru příjemci paní Alexandře 
Kiňové 
 
- předáno 8.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.30 JUDr.Thuriová 
 

7. 22301 k výjezdnímu zasedání k sestavení návrhu 
rozpočtu vlastního HMP na rok 2017 
 
- předáno 8.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.35  

8. 22272  k návrhu na vydání změny Z-1772/07 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy 
 (Praha 6; na funkci sady, zahrady a 
vinice) 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.40 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 22263 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. 

Prahy - Z 3016/00 (Záchranná stanice 
hl.m. Prahy pro volně žijící živočichy v 
Praze - Jinonicích) 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
MUDr. Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5 
 

10. 17063 k návrhu na 2. vydání změny Z-1424/07 
ÚP SÚ hl.m. Prahy  
(Praha 12; výstavba bytových domů - kód 
MVÚ „C“) 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
PhDr.Rázková, 
starostka MČ 
Praha 12 
 

11. 22221 k dočasnému využití prostoru bývalého 
parkoviště na Malostranském náměstí 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.55 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

12. 22314 zapojení veřejnosti do přípravy 
Metropolitního plánu - podnět občanů 
zastupitelům hl.m. Prahy ve smyslu § 7 
písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.00  

13. 22163 
 
  VH 

k valné hromadě společnosti TRADE 
CENTRE PRAHA a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 představenstvo 
a dozorčí rada 
TCP, a.s. 

14. 21303 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Tipsport arena Praha 7 
přepojení CZT z páry na horkou vodu" 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10 Ing.Svoboda 
zástupce AK  

 Bánský &                                       
Partneři 
 
 

15. 21400 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě č. INO/83/02/023729/2016 mezi 
hl.m. Prahou a SOLID FACILITY a.s., 
koncern 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.15 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
 

16. 21755 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Dejvice 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.20 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 22211 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k. ú. Vršovice 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.25 Ing.Svoboda 
 

18. 22132 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k. ú. Sedlec 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.30 Ing.Svoboda 
 

19. 22095 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k. ú. Kyje 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.35 Ing.Svoboda 
 

20. 22078 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k. ú. Sedlec 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.40 Ing.Svoboda 
 

21. 22140 k návrhu na využití/nevyužití 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k. ú. Sedlec 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 Ing.Svoboda 
 

22. 22135 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě čp. 3273 na 
pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. 
Modřany 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 Ing.Svoboda 
 

23. 21922 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva k šesti budovám bez 
čp./če. na pozemcích ve vlastnictví hl. m. 
Prahy v k.ú. Vysočany 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 Ing.Svoboda 
 

24. 20826 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 v 
úplném znění k nájemní smlouvě č. 
NAP/58/02/000093/2000 ze dne 
23.11.2000 ve znění dodatků č. 1 až 3 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 21734 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnických podílů v celkové výši 
id. 1/5 k pozemkům parc.č. 404/16, 671/2, 
671/3, 671/4, 671/5, 671/6, 671/7, 670/44, 
689/1, 689/2, 689/9, 699/12, 689/7, 674/3, 
3766/2, 3766/7, 3766/4, 3765/3, 3766/12, 
3766/14, 3766/15,692/2, 692/3, 692/5, 
660/1, 660/2 a 700 vše k.ú. Libeň 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.05 Ing.Svoboda 
 

26. 21379 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve 
znění pozdějších předpisů, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 
- Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje, k.ú. 
Třebonice a k.ú. Zadní Kopanina) 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.10 Ing.Svoboda 
 

27. 22108 k žádosti městské části Praha - Lysolaje o 
souhlas s bezúplatným nabytím pozemků 
v k.ú. Lysolaje z vlastnictví ČR - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené správy městské části 
Praha - Lysolaje, předložené podle § 13 
odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. 
hl.m. Prahy 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.15 Ing.Svoboda 
 

28. 21911 Dodávka SW a HW pro zajištění 
bezpečnosti sítě a koncových stanic 
Městské policie hl. m. Prahy 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Hadrava 11.20 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

29. 21055 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Policii České 
republiky - Krajské ředitelství hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 8.6.16 
- výměna P1 – 9.6.16 
 

radní Hadrava 11.25 Mgr.Barták 

30. 22182 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace 
společnosti MDA RIDE z.s. z kap. 0544 v 
roce 2016 
 
- předáno 22182 
 

radní Lacko 11.30 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
31. 20668 k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 

209/2013 Sb. ze dne 3.7.2013 ve 
smlouvách mezi SFRB a hl.m. Praha o 
poskytnutí dotace na výstavbu nájemních 
bytů 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Lacko 11.35 Ing.Prajer 

32. 21085 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 2513/316, 2513/318, 2513/325,  
2513/348, 2513/350 a 2513/351, k.ú. 
Dejvice z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví vlastníků přilehlých 
nemovitostí čp. 2204, 2206 a 2197, k.ú. 
Dejvice 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Lacko 11.40 Ing.Svoboda 

33. 21422 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1897, 1898, 1899/2, 1904/1, 
1904/2, 1904/3, 1904/4 a 1904/7 v k.ú. 
Bubeneč 
 
- předáno 15.4.16 
- výměna DZ – 18.4.16 
- přerušeno 19.4.16 
 

radní  
Plamínková 
 

11.45 Ing.Svoboda 

34. 22066 
 
  VH 

k výroční zprávě, schválení účetní 
závěrky, rozdělení zisku a určení auditora 
pro ověření účetní závěrky obchodní 
společnosti Pražská vodohospodářská 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní 
Plamínková 

11.50 Ing.Žejdlík,MBA, 
předs. předst. 
PVS, a.s. 
Ing.Šimon, předs. 
dozorčí rady 
 PVS, a.s. 

35. 22131 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Zdroj pitné vody 
Káraný, a.s. konané dne 23. 6. 2016 
 
 
 

radní  
Plamínková 
 

11.55 J. Kučera, předs. 
předst. Zdroj 
pitné vody 
Káraný, a.s. 

36. 22235 k žádosti o doplnění pořadu jednání řádné 
valné hromady společnosti Zdroj pitné 
vody Káraný, a.s. svolané na den 23. 6. 
2016 
 
 
 
 

radní  
Plamínková 
 

12.00  

37. 22041 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Úpravna vody 
Želivka, a.s. konané dne 17. 6. 2016 
 
- předáno 9.6.16 
 

radní  
Plamínková 
 

12.05 Mgr.Rieder, 
  předs. předst.  
Úpravna vody 

  Želivka,a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
38. 21824 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 

malého rozsahu Rámcová smlouva na 
opravu a údržbu mlatových cest 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní 
Plamínková 

12.10 RNDr.Kyjovský 

39. 22194 k problematice neoprávněného užívání 
části pozemku p.č. 1073/2 k.ú. Jinonice 
 
 
 

radní 
Plamínková 

12.15 RNDr.Kyjovský 

40. 21878 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejných zakázek Provozování 
sběrných dvorů ve vlastnictví hl.m.Prahy 
 
- předáno 9.6.16 
 

radní 
Plamínková 

12.20 RNDr.Kyjovský 

41. 21135 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 7500 TV 
Praha 6, etapa 0020 Dolní Šárka 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní 
Plamínková 

12.25 Ing.Vermach,Ph.D 

42. 21673 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1643 ze 
dne 10. 11. 2009 k návrhu na úplatné 
nabytí části pozemku parc. č. 557/7 k.ú. 
Lahovice o výměře 546 m2 a části 
pozemku parc. č.1212/1 k.ú. Velká 
Chuchle o výměře 2121 m2 z vlastnictví 
JUDr. Jana Kavalírka do vlastnictví hl. m. 
Prahy pro realizaci stavby č. 0100 TV 
Zbraslav, etapa 0002 - Kanalizace 
Lahovičky 
 
- předáno 9.6.16 
 

radní 
Plamínková 

12.30 Ing.Vermach,Ph.D 

43. 21985 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby - zajištění 
inženýrské činnosti  na stavbu č. 8548 
Kanalizační sběrač H - Prodloužení do 
Běchovic, etapa 0002 stoka H2 
Běchovická 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní 
Plamínková 

12.35 Ing.Prajer 

44. 21164 k návrhu usnesení Rady HMP předložit 
Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na 
základě realizace stavby č. 42692 
Výstavba domků Odlochovice 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Hodek 12.40 Ing.Prajer 

45. 22040 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP, příspěvkové organizace 
Galerie hlavního města Prahy v roce 2016 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Wolf 12.45 Mgr.Cipro 
PhDr.Juříková, 
ředitelka Galerie 
HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
46. 22031 k návrhu na použití finančních prostředků 

z fondu investic příspěvkových organizací 
v působnosti OZV MHMP v r. 2016 
 
- předáno 8.6.16 
 

radní Wolf 12.50 Mgr.Cipro 
Mgr.Hrbek,PhD., 
ředitel Švandova 
divadla  
na Smíchově 
T. Tőpfer, ředitel 
Divadla na 
Vinohradech 
 

47. 21909 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 OZV MHMP v roce 2016 a přijetí 
partnerství hl. m. Prahy v oblasti 
cestovního ruchu pro rok 2016 
 
 
 

radní Wolf 12.55 Mgr.Cipro 

48. 21960 k návrhu Memoranda o porozumění -- 
Putovní výstava Slovanské epopeje v 
Číně mezi Galerií hlavního města Prahy, 
příspěvkovou organizací zřízenou 
hlavním městem Prahou, a Shanghai 
Youxiang Art Exhibitions and Exchange 
development (China) Co., Ltd. 
 
- předáno 9.6.16 
 

radní Wolf 13.00 Mgr.Cipro 

49. 22270 k projektu CIA 7 
 
- předáno 9.6.16 
 

radní  
Ropková 

13.05  

50. 22281 k zapojení hl. m. Prahy do Výzvy č. 
30_16_003 v rámci Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci 
 
 
 

radní 
Ropková 

13.10 Mgr.Němcová 

51. 22055 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky k 
centralizované veřejné zakázce "Dodávky 
kancelářského papíru pro potřeby 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy" 
 
 
- předáno 8.6.16 
 

ředitelka 
MHMP 

13.15 Mgr.Chroustová 
MBA 
 

52. 22027 návrh na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k 
rámcové smlouvě 
DOH/40/05/003239/2016 "3. dílčí 
zakázka k Rámcové smlouvě „Zajištění 
elektronických komunikací v oblasti 
datových služeb na území hl. m. Prahy“ - 
DOH/40/05/003239/2016" 
 
- předáno 8.6.16 
 

ředitelka 
MHMP 

13.20 Ing.Fialka, MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
53. 22179 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1470 ze 

dne 7.6.2016 k návrhu programu jednání 
18. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 16.6.2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

13.25  

54.  Podání  13.30  
55.  Operativní rozhodování Rady HMP    
56.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 22118 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí na podporu poskytování sociálních 
služeb na území hlavního města Prahy a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

2. 22127 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu 
poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Zaměstnanost pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 5 a 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 21899 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnických podílů k pozemkům 
parc.č. 4467/3, 4540/8, 585/1, 688/1 a 
622/4 vše k.ú. Strašnice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

4. 21944 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, uzavření smluv o výpůjčce a k 
návrhu na udělení souhlasu s podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

5. 21688 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 20897 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 2923/13 a 2923/14, vše v k. ú. 
Braník 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

7. 22152 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o provádění kontroly a dohledu 
nad tuberkulózou a o úhradě nákladů, 
které nejsou hrazeny z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění č. 
INO/05/01/000012/2015 
 

radní Lacko   

8. 21891 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace 
Unii ROSKA z kap. 0544 v roce 2016 
 

radní Lacko   

9. 21193 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na zhotovení projektové 
dokumentace stavby č. 3082 TV Radotín, 
etapa 0017 Lošetická 
 

radní  
Plamínková 
 
 
 

  

10. 21866 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
částí pozemků ve vlastnictví HMP, 
svěřených do správy OCP MHMP 
 

radní  
Plamínková 
 
 

  

11. 21831 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP, s Občanským sdružením 
Roztyly - Jižní Město II 
 

radní  
Plamínková 
 
 
 

  

12. 20687 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se 
společností Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s. 
 

radní  
Plamínková 
 
 
 

  

13. 22137 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 
z důvodu změn v síti škol a školských 
zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

14. 22105 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
MŠMT určený na rozvojový program 
"Vybavení školských poradenských 
zařízení diagnostickými nástroji v roce 
2016" 
 

radní  
Ropková 

  

15. 22134 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT, určený na zajištění projektu 
"Programu Pirna" v roce 2016 
 

radní  
Ropková 
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16. 22113 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2016 
 

radní  
Ropková 

  

17. 21815 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 a poskytnutí dotace soukromé škole 
ležící na území hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

18. 21618 k návrhu na změnu zřizovací listiny  
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Domov pro seniory Elišky 
Purkyňové 
 

radní Hodek   

19. 22079 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
11.5.2016 do 17.5.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

22275 Informace - nejdůležitější dopravní omezení v r. 2016 (léto + podzim) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

21648 Informace o stavbě č.6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském 
ostrově" a souvisejících stavbách 
 

radní 
Plamínková 
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