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S C H V Á L E N Ý 
P R O G R A M   J E D N Á N Í 

 
27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 27. 5. 2021 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 28. 5. 2021) 

 
  

  Pravidelný bod v pevném čase  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

 

  Pravidelný bod v pevném čase  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

 

  Složení slibu člena ZHMP Ing. Jana Hory 
 

 

 
      * 

Z-9278 
 
 

ke schválení Klimatického plánu hl. m. Prahy 2030 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.00 

náměstek primátora 
Hlubuček 

 
  * 

Z-9455 Informace k problematice umístění restauračních zahrádek na 
území hl.m. Prahy 
 
*Informace bude projednána v pevném čase od 19.00 

radní Chabr 
radní Třeštíková 
náměstek primátora  
Scheinherr 

1  Z-9479 k vyjádření solidarity a podpory státu Izrael 
 

zastupitel Portlík 

2  Z-9476 prověření privatizace bytu MČ Praha 1 MUDr. Petrovi 
Arenbergrovi 
 

zastupitel Světlík 

3  Z-9295 k žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

4  Z-9361 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl. m. Prahy a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na 
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 2021 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

5  Z-9339 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

6  Z-9338 k doplňujícím podkladům k projektu koncertní sál hl. m. Prahy - 
Vltavská filharmonie 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

7  Z-9320 k návrhu na vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. 
m. Prahy 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

8  Z-9165 k návrhu změny ÚP – Z 3347 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

9  Z-9324 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3158 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

10  Z-9325 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3175 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
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11  Z-9327 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 
12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

12  Z-9332 k návrhům změn ÚP a jejich vydání – Z 3398 a Z 3402 (fáze 
"návrh" + "OOP", vlna 22) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

13  Z-8881 k návrhům změn ÚP - Z 2874 a Z 2968 (fáze „návrh“ + „OOP“, 
vlna CVZ V) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

14  Z-9434 k návrhu na vydání změny ÚP - Z 2874 (fáze „OOP“, vlna CVZ 
V) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

15  Z-9335 k návrhu změny/úpravy ÚP - U 933 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 
02 úprav 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

16  Z-9366 k návrhu na pořízení změny ÚP - 110/2017 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

17  Z-7304 k návrhu na pořízení změny ÚP - 89/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

18  Z-7460 k návrhu na pořízení změny ÚP - 230/2018 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

19  Z-8403 k návrhu na pořízení změny ÚP - 35/2019 (fáze "podnět", vlna 24) I. náměstek primátora  
Hlaváček 

20  Z-8370 k návrhu na pořízení změny ÚP - 95/2019 (fáze "podnět", vlna 24) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

21  Z-8464 k návrhu na pořízení změny ÚP - 192/2019 (fáze "podnět", vlna 
26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

22  Z-8448 k návrhu na pořízení změny ÚP -  211/2019 (fáze "podnět", vlna 
26) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

23  Z-9368 k návrhu na pořízení změny ÚP - 359/2019 (fáze "podnět", vlna 
29) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

24  Z-9130 k návrhu na pořízení změny ÚP - 362/2019 (fáze "podnět", vlna 
25) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

25  Z-9362 k návrhu na pořízení změny ÚP - 376/2019 (fáze "podnět", 
samostatně projednávaná) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

26  Z-8856 k návrhu na pořízení změny ÚP - 420/2019 (fáze "podnět", vlna 
30) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

27  Z-8945 k návrhu na pořízení změny ÚP - 581/2019 (fáze "podnět", vlna 
31) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

28  Z-8888 k návrhu na pořízení změny ÚP - 33/2020 (fáze "podnět", vlna 31) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

29  Z-8889 k návrhu na pořízení změny ÚP - 72/2020 (fáze "podnět", vlna 31) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

30  Z-9129 k návrhům na pořízení změn ÚP - 2.skupina (fáze "podnět", vlna 
32) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

31  Z-9365 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 33) I. náměstek primátora  
Hlaváček 

32  Z-9364 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 34) I. náměstek primátora  
Hlaváček 
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33  Z-9474 Stanovisko Zastupitelstva Hlavního města Prahy k novému 
stavebnímu zákonu schválenému Poslaneckou sněmovnou dne 25. 
5. 2021 
 

zastupitel Zajíček 

34  Z-9334 k návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2021 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

35  Z-9182 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským 
částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 
2021 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

36  Z-9259 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy na 
provedení rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m. 
Prahy a Policie ČR v roce 2021 z kap.07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

37  Z-9239 k návrhu Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
č. DOT/39/01/000404/2020 mezi hlavním městem Prahou a 
Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

38  Z-9297 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 (ochrana 
zvířat proti týrání) 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

39  Z-9258 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. parc. 1543/9 v kat. ú. 
Dubeč do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

40  Z-9350 k návrhu dalšího postupu ve věci revitalizace horní části 
Václavského náměstí v souvislosti s umístěním tramvajové trati 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

41  Z-9263 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 9 pro 
potřeby realizace projektu jízdní kola pro handicapované děti na 
vybraná dětská dopravní hřiště 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

42  Z-9306 ke zprávě o průběhu implementace Plánu udržitelné mobility 
Prahy a okolí a zahájení procesu jeho aktualizace 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

43  Z-9391 k návrhu na uzavření Memoranda o společném postupu k napojení 
Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční dopravní síť TEN-T 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

44  Z-9308 k návrhu na změnu charakteru a účelu finančních prostředků 
ponechaných městským částem k čerpání v roce 2021 a úpravu 
rozpočtu hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

45  Z-9311 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s přijetím 
vratky části investiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. 
Prahy městské části Praha 8 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

46  Z-9300 k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 
- Klánovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

47  Z-9294 k návrhu na změnu účelu investičních dotací ponechaných MČ 
Praha - Suchdol k využití v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

48  Z-9318 k návrhu na změnu účelu části investiční dotace ponechané MČ 
Praha 12 k využití v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

 
 



4 
 

49  Z-9357 k návrhu na změnu charakteru části dotace ponechané MČ Praha 
18 na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru k 
čerpání v roce 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

50  Z-9407 k návrhu principu řešení finanční kompenzace městským částem 
hlavního města Prahy za snížené inkaso jejich podílu na dani z 
technických hazardních her z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

51  Z-9317 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 583/68 
k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

52  Z-9270 k návrhu na zapsání výlučného vlastnictví k pozemku parc.č. 
1368/5 v k.ú. Vršovice 
 

radní Chabr 

53  Z-8844 návrh na směnu se společností OMV Česká republika s.r.o. v k.ú. 
Stodůlky 
 

radní Chabr 

54  Z-9418 k návrhu na zrušení usnesení č. 12/57 ze dne 13.12.2019  a k 
návrhu směny pozemků v k.ú. Modřany, v k.ú. Lahovice a v k.ú. 
Motol mezi ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro 
Fakultní nemocnici v Motole a hl.m. Prahou 
 

radní Chabr 

55  Z-7763 k návrhu na úplatný převod pozemku části pozemku parc. č. 
3869/1 o výměře189 m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

56  Z-9006 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č.1766/2 o výměře 24 
m2 a parc. č. 1766/6 o výměře 15 m2 k.ú. Kobylisy 
 

radní Chabr 

57  Z-9122 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3955/7 o výměře 1 
m2 k.ú. Libeň a k návrhu na uznání vlastnického práva 
 

radní Chabr 

58  Z-9158 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2270/1 o výměře 292 
m2 v k.ú. Michle do podílového spoluvlastnictví fyzických osob 
 

radní Chabr 

59  Z-9283 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 902/2 o výměře 99 
m2 v k.ú. Michle 
 

radní Chabr 

60  Z-7490 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 874/7 v k.ú. Libuš 
 

radní Chabr 

61  Z-8567 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2928/6 
o výměře 192 m2 v k.ú. Nusle 
 

radní Chabr 

62  Z-8575 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1299 a pozemku 
parc. č. 1298 jehož součástí je stavba č.p. 674, Davídkova 41a, k.ú. 
Libeň 
 

radní Chabr 

63  Z-9004 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1829/2 o výměře 31 
m2 a parc. č. 1829/5 o výměře 6 m2  k.ú. Kobylisy 
 

radní Chabr 

64  Z-9194 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 5643/8 v k.ú. 
Záběhlice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Záběhlice Development s.r.o. 
 

radní Chabr 

65  Z-9260 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 97/58, 162/6, 
162/267 a 162/268, vše v k.ú. Stodůlky za symbolickou kupní cenu 
společnosti Diakonie ČCE - středisko Praha 
 

radní Chabr 
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66  Z-9353 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4489/23 o výměře 29 
m2 v k.ú. Strašnice 
 

radní Chabr 

67  Z-9400 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 527/6, k. ú. 
Střížkov, obec Praha 
 

radní Chabr 

68  Z-9155 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1374/1 v k.ú. Jinonice 
v lokalitě na Vidouli - Stolová hora 
 

radní Chabr 

69  Z-9288 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4045/15 v k.ú. 
Strašnice 
 

radní Chabr 

70  Z-9271 k návrhu na úplatné nabytí 23 ks stožárů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k.ú. Velká Chuchle, obec Praha z vlastnictví 
VILY CHUCHLE a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

71  Z-8792 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 534 vše v k. ú. 
Košíře, obec Praha, a chodníku v k. ú. Košíře z vlastnictví 
společnosti Real-Treuhand Reality s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

72  Z-9210 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2833/30, 3124/2, 
3124/134 a 3124/135, vše v k.ú. Braník 
 

radní Chabr 

73  Z-9299 k návrhu na bezúplatné nabytí privatizovaného pozemku parcelní 
číslo 3100/2 v k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

74  Z-9276 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1083/53 a 
1083/103, vše v k.ú. Troja 
 

radní Chabr 

75  Z-9281 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 420/3  v k.ú. 
Liboc, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr 

76  Z-9274 k návrhu na bezúplatné nabytí zrekonstruovaného povrchu 
komunikace vč. 13 ks parkovacích stání, chodníku vč. 
zatravněných mysů, 5 ks svislého dopravního značení, 
vodorovného dopravního značení a pozemku parc. č. 1281/614 v k. 
ú. Vokovice, obec Praha, v k. ú. Vokovice a Veleslavín z 
vlastnictví společnosti AFI Vokovice s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr 

77  Z-9310 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. DAN/35/04/009728/2020 
uzavřené dne 13. 11. 2020 ve věci bezúplatného převodu 43 ks 
sloupů veřejného osvětlení, kabelového vedení a zapínacího místa 
v k. ú. Horní Měcholupy z vlastnictví společnosti CENTRAL 
GROUP Kamýk s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

78  Z-9372 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hl.m. Prahy městským částem  
 
Svěření: 
Praha - Zbraslav (pozemky v k.ú. Zbraslav) 
Praha 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy) 

radní Chabr 
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Praha - Přední Kopanina (majetek vybudovaný v rámci stavby 
protipovodňového opatření v k.ú. Přední Kopanina) 
Praha - Libuš (pozemky včetně komunikační stavby a 
komunikační stavba v k.ú. Libuš) 
Praha 4, Praha 10 a Praha - Nebušice (stanovení omezujících 
podmínek pro svěřené pozemky v k.ú. Nusle, svěření pozemků v 
k.ú. Záběhlice a pozemku v k.ú. Nebušice) 
Praha 15 (pozemek v k.ú. Horní Měcholupy) 
Praha 6 (pozemek v k.ú. Dejvice, pozemky v k.ú. Veleslavín a 
Vokovice) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
 
Odejmutí: 
 

79  Z-9388 k návrhu na založení Sociálního nadačního fondu hlavního města 
Prahy 
 

radní Johnová 
radní Zábranský 

80  Z-9319 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0329 a v kap. 
0582 v roce 2021 
 

radní Johnová 

81  Z-9233 k návrhu na schválení dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy 
č. DOT/81/02/000630/2020 a na poskytnutí finančních prostředků 
formou individuální účelové neinvestiční dotace Městské části 
Praha 1 na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby 
 

radní Johnová 

82  Z-9352 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2021 a poskytnutí 
neinvestiční dotace městské části Praha 12 

radní Johnová 

83  Z-8936 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov pro seniory Heřmanův Městec 
 

radní Johnová 

84  Z-9396 k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro 
městské části pro zvýšení kapacit základního školství 
 

radní Šimral 

85  Z-9453 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ 
Praha-Nebušice 
 

radní Šimral 

86  Z-9262 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Mateřská škola 
speciální, Praha 4, Na Lysinách 6 
 

radní Šimral 

87  Z-9312 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2021 
 

radní Třeštíková 

88  Z-9340 k návrhu na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí účelové dotace - grantu na rok 2020 z důvodu 
minimalizace následků krizové situace související s pandemií 
COVID-19 v oblasti kultury a umění a k revokaci usnesení 
Zastupitelstva HMP č. 23/34 ze dne 21. 1. 2021 
 

radní Třeštíková 

89  Z-9304 k revokaci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/70 ze dne 
18.3.2021 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na 
základě Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2021 
 

radní Třeštíková 
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90  Z-9321 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 06 a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace městské části Praha 9 v 
roce 2021 
 

radní Třeštíková 

91  Z-9322 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 06 a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace městské části Praha 8 v 
roce 2021 
 

radní Třeštíková 

92  Z-9200 k návrhu na udělení daru Nadačnímu fondu Praha ve filmu Prague 
Film Fund 
 

radní Třeštíková 

93  Z-9330 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy 
 

radní Třeštíková 

94  Z-9436 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
- Ďáblice v roce 2021 
 

radní Zábranský 

95  Z-9343 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2021 a k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace v 
rámci projektu "MHMP - sociální bydlení", financovaného z 
Operačního programu Zaměstnanost, městské části Praha 14 
 

radní Zábranský 

96  Z-9359 k návrhu na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci projektu "MHMP - 
sociální bydlení", financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost, s městskými částmi Praha 3, Praha 7 a Praha 10 
 

radní Zábranský 

97  Z-9346 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1  Z-9395 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích v 
hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

2  Z-9394 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

3  Z-9219 o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v souvislosti s 
výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. m. Prahy v 
roce 2020 
 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

4  Z-9390 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

5  Z-9375 k úpravě rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u škol 
a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u 
škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy a k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2021 
v kap. 0416 
 

radní Šimral 

6  Z-9392 k Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl.m. Praze 2021 – 
2032 
 

radní Šimral 

7  Z-9421 Informace o konečném vypořádání dluhopisu HMP - ISIN 
CZ0001500110 v emisním objemu 5 mld. Kč dne 11.5.2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

8  Z-9452 k analýze ekonomických dopadů a přínosů v rámci přípravy 
projektu koncertní sál hl. m. Prahy - Vltavská filharmonie 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
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