
Příloha č. 1 

 

 

K předmětu oznámení, stížnosti a žádosti uvádíme v příloze č. 1 následující skutečnosti : 

 

 

 

I. 

 MČ Praha 11 (MČ) nevzala na vědomí a nerealizovala záměr na vykoupení části 

pozemku školního areálu Schulhoffova od soukromých vlastníků, který je deklarován v čl. I. 

odst. 2 smlouvy uzavřené mezi MČ a občanským sdružením FC TJ Jižní Město (FC TJ) dne 

25.3.2002. Tato smlouva byla uzavřena v dobré víře na základě příslibu budoucího vykoupení 

pozemků ve prospěch veřejného zájmu. FC TJ vybudovalo v areálu v letech 2002 – 2007 

sportovní základnu pro děti do 10 let náklady vyššími než 11 mil. korun bez přispění MČ. 

Výše uvedený smluvní záměr MČ nerealizovala a nerespektovala ani doporučení výboru pro 

územní rozvoj v zápise č. 7/2007 ze dne 5.6.2007,  na odkoupení dotčených pozemků od 

restituentů. Naopak areál zcizila veřejnému prostoru ve prospěch komerčního subjektu FK 

Dukla Praha a.s. a investovala do nevynucené rekonstrukce staveb na pozemcích soukromých 

vlastníků miliony korun z veřejných zdrojů, bez tomuto jednání odpovídajících smluvních, 

stavebně právních a jiných opatření. 

 Smlouva se soukromými vlastníky pozemků uzavřená MČ na dobu určitou do roku 

2016, nezakládá právo obce požadovat dotace a investovat veřejné prostředky do staveb 

umístěných na pozemcích soukromých subjektů a dále je podnajímat. K zániku podnájemního 

vztahu dochází vždy v souvislosti se zánikem vztahu nájemního. 

Vzhledem k výši vynaložených prostředků do areálu využívaného ve veřejném zájmu se MČ 

stává rukojmím a bude nucena v budoucnu respektovat veškeré případné požadavky vlastníků 

pozemků.  Postup MČ je v rozporu s péčí dobrého hospodáře. Takovéto jednání může vést ke 

škodám značného rozsahu, jak na majetku, tak i k nemajetkové újmě vlastníka pozemků 

MHMP, dlouhodobě podporujícího v tomto areálu činnost FC TJ v oblasti mimoškolní 

sportovní výchovy dětí. 

 

MČ nakládá s pozemky ve vlastnictví MHMP,  vyžádanými do své správy, v rozporu s péčí 

dobrého hospodáře. Plýtvá veřejnými prostředky a provedla za neprůhledných podmínek 

rozsáhlou (a rozhodně ne nutnou) rekonstrukci areálu Schulhoffova, na kterou čerpala 

neoprávněně prostředky z veřejných zdrojů a  dotace MHMP. 

 

II. 

 MČ pronajala účelově vypovězený areál Schulhoffova marketingové firmě FK Dukla 

Praha a.s., sídlem na Praze 6 a založené v roce 2007. Vytvořila výhodným pronájmem této 

soukromé obchodní společnosti nadstandardní podmínky, které jí umožňují požadovat za 

využití poloviny travnatého hřiště bez sociálního zázemí, nájem ve výši 1 350,-Kč za 

tréninkovou jednotku pro děti do 10 let z Jižního Města. Předmětné hřiště bylo postaveno FC 

TJ za podpory MHMP v roce 1998 a do výpovědi v roce 2008 ho na své náklady pro děti 

provozovalo. Požadovaná částka není v neziskovém prostoru obvyklá a v oblasti zajištění 

mimoškolní sportovní činnosti dětí je ekonomicky likvidační. Nabídku, která na naše 

upozornění přišla ze strany MČ, na možnost částečné úhrady požadovaného nájemného do 

pokladny akciové společnosti FK Dukla Praha a.s. z rozpočtu MČ,  považuje FC TJ 

v jakékoliv výši za způsob vyvedení veřejných prostředků do soukromého sektoru. 
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Takovéto jednání je v rozporu s dobrými mravy, porušením zákona č. 131/2000 Sb. v § 2 

odst. 2. a podporou MČ komerčnímu využití areálu subjektem z Prahy 6. Za přispění 

v neziskovém prostoru účelově vzniklého sdružení Dukla Jižní Město o.s. a správní firmy 

Jihoměstská majetková a.s., vedené Luďkem Zítkou, která je odpovědná MČ za provoz 

areálu.  

 

MČ nastavila smluvní podmínky pronájmu areálu Schulhoffova, ve prospěch a za účelem jeho 

komerčního využití, na úkor zájmů sportovní veřejnosti na JM a v rozporu se zájmy MHMP 

v oblasti podpory prevence negativních vlivů ve společnosti . 

  

III. 

 Účelově nastavené smluvní vztahy v areálu Schulhoffova vzbuzují oprávněné 

pochybnosti o skutečných záměrech MČ s pozemky svěřenými do správy z majetku MHMP 

ve veřejném zájmu. Nesrovnalosti zjištěné porovnáním dostupných nájemních smluv mezi 

MČ a FK Duklou Praha a.s., systém dodatků ke smlouvám, rozpočtová opatření a nastavení 

nerovných smluvních podmínek je nepřípustnou podporou činnosti soukromého komerčního 

subjektu ve veřejném prostoru.  

Dukla Praha a.s. za podnájem pozemků ve vlastnictví MHMP a restituentů, na kterých bylo 

MČ nákladem desítek milionů korun z veřejných zdrojů v roce 2010 rekonstruováno hřiště, 

hradí MČ smluvní částku ve výši 5,- Kč/m2. 

 FC TJ za  nájem části pozemků ve vlastnictví MHMP, na kterých vlastními prostředky 

vybudovalo sportoviště, hradí MČ smluvní částku ve výši 15,- Kč/m2. Zákon v takovém 

případě požaduje, aby odchylka od ceny obvyklé byla odůvoditelná. Důvod pro odchylku tedy 

musí objektivně obstát při posuzování, zda určitá dispozice byla skutečně účelná a rozumná.  

Jiná a ničím neodůvodněná výše nájemného v rozporu s vlastními pravidly obce znamená 

nerovný přístup k adresátům samosprávy, a to je proti principům veřejné správy. Není 

pravdou, že pokud jde o vlastní pravidla, obec si s nimi může dělat co chce, musí je 

především ona sama dodržovat.  

 Travnaté hřiště v areálu, které FK Dukla Praha a.s. komerčně využívá, leží částečně na 

pozemcích soukromých vlastníků, kteří je pronajímají MČ. Dle podmínek současné smlouvy 

uzavřené s restituenty je požadováno nájemné ve výši více než 3 miliony korun. Dukla Praha 

a.s., která má tyto pozemky v podnájmu na dobu neurčitou, není touto částkou nijak zatížena. 

Nájemné restituentům  je hrazeno plně z rozpočtu MČ. 

 Smlouvu na pozemky části areálu ve vlastnictví MHMP uzavřela MČ s FK Dukla 

Praha a.s., jejíž ekonomika je postavena na partnerských vztazích a čerpání z veřejných 

zdrojů, na dobu 30 let. To je v přímém rozporu s podmínkami nastavenými  FC TJ,  jehož 

ekonomika je postavena na transparentním podnikání ve prospěch veřejného zájmu a které při 

zajištění své investiční a provozní činnosti nikdy nečerpalo prostředky z rozpočtu MČ. Zde je 

doba nájmu realitě odpovídajících 10 let.  

 

Účelovost nastavených smluvních vztahů a dodatků ke smlouvám, mezi nájemci, podnájemci a 

vlastníky pozemků v areálu Schulhoffova vede k nerovnosti a poškození zájmů obyvatel 

Jižního Města. Jednání MČ je protiprávní a nepřípustnou podporou komerčních zájmů 

s likvidačním dopadem na pravidelnou dlouhodobou činnost ve prospěch dětí, ve jménu 

kterých jsou uvolňovány prostředky MHMP. 
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IV. 

 Po výpovědi z nájmu FC TJ byla následná rekonstrukce areálu Schulhoffova 

vyčíslena, dle veřejně dostupných podkladů, na 131 000 000,- Kč.  Na financování byla 

z veřejných zdrojů  požadována částka 27 700 000,- Kč. Konečná výše přidělených finančních 

prostředků na nevynucenou rekonstrukci z dotací MHMP a MČ činila 25 200 000,- Kč.  

 Přiděleným prostředkům lze dohledáním z veřejně dostupných zdrojů postavit na 

výdejové straně pouze smlouvu č. 8/2010. Byla uzavřena MČ, zastoupenou zástupcem 

starosty Luďkem Zítkou, na zhotovení díla-stavby, kde předmětem plnění je „Revitalizace 

sportovního areálu Schulhoffova“ a sjednaná cena ve výši 5 999 126,-Kč. 

  Dotace z veřejných investičních zdrojů na tento projekt byly čerpány MČ Praha 11 a 

občanským sdružením FK Dukla Praha o.s., IČ 67984142 z Prahy 6, které nesplňuje základní 

podmínky pro udělení grantů poskytovaných MHMP. Areál Schulhoffova nevlastní, nemá zde 

dlouhodobý pronájem a na Jižním Městě vůbec nepůsobí. Čerpání prostředků z veřejných 

zdrojů MČ nezabránila a umožnila neoprávněné čerpání investičních dotací tímto subjektem 

působícím na Praze 6 ve výši 8 300 000,- Kč a následnou výstavbu. Na pozemcích v areálu 

byla bez vědomí stavebního úřadu stavebníkem FK Dukla Praha o.s. realizována nepovolená 

stavba tréninkového klecového hřiště s umělým osvětlením, na kterou byly investiční 

prostředky čerpány z grantů Magistrátu hl. m. Prahy. Stavební úřad MČ zahájil dle 

vyrozumění ze dne 28.5.2012 řízení o odstranění této stavby. K odstranění  nedošlo a 

výstavba pokračuje i nadále.  

 Sama MČ předložila v rámci žádosti o dotace MHMP nadhodnocený projekt 

rekonstrukce za 107 597 794,- Kč a požadovala přidělení prostředků ve výši 10 000 000,- Kč. 

Na základě schválení usnesením ZHMP č. 31/3 ze dne 26.11.2009 jí byla přidělena částka 

4 000 000,- Kč. Ve vyúčtování čerpání přidělených finančních prostředků za rok 2009, 

předložila MČ prostřednictvím vedoucího OSM zcela nepravdivé údaje. Rekonstrukce hřiště 

byla realizována v červnu 2010. Do roku 2011 nebylo možné hřiště, rozorané v prosinci 2009 

a zarostlé plevelem, dětmi využívat. Prostředky nemohly být čerpány na MHMP předložený 

projekt č. 6007 z roku 2009.  

Podmínkou pro přidělení prostředků MHMP je vlastnictví nebo dlouhodobý pronájem, 

celoroční provoz, spoluúčast obdarovaného, využití investice ve prospěch veřejného zájmu, 

přednostně dětí a mládeže a předložení, podmínkám smlouvy o přidělení dotace, 

odpovídajícího vyúčtování. Podmínky pro přidělení investičních prostředků nebyly výše 

uvedenými subjekty naplněny. Žádost o poskytnuti dotace z rozpočtu MHMP nebyla 

schválena obecním zastupitelstvem, i přes tuto skutečnost odpovídá obec za nedodrženi 

podmínek pro čerpání poskytnuté dotace a měla by nést následky v souladu se zákonem. 

 

Nezákonné čerpání veřejných prostředků z rozpočtu MHMP neoprávněnými subjekty 

v nepřiměřené výši a jejich zneužití  vykazováním nepravdivých údajů o nákladech na 

nepovolenou  rekonstrukci areálu, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu dotačního 

podvodu.  

 

V. 

 Účelově v neziskovém prostoru marketingovou firmou FK Dukla Praha a.s. využívaná 

resp. založená občanská sdružení FK Dukla Praha o.s., IČ 67984142 z Prahy 6 a  Dukla Jižní 

Město o.s. vyčíslila v oblasti provozních dotací náklady na provoz jednoho travnatého hřiště 

bez sociálního zázemí, využívaného pouze 6 měsíců v roce, částkou 1 260 000,- Kč. 
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Tato sdružení předložila MHMP žádost o granty na provozní zajištění ve výši 756 000,- na 

dva roky provozování hřiště. Jedná se o sdružení, která nemají se zajištěním provozních 

nákladů areálu Schulhoffova co do činění. Nejsou vlastníci ani dlouhodobí nájemci, nemají 

v areálu uzavřenu jedinou smlouvu s dodavateli energií a služeb. Přesto výše uvedené 

subjekty získaly, na základě žádosti o grant MHMP na provoz, částku 550 000,- Kč. Ve 

vyúčtování, čerpání přidělených finančních prostředků MHMP za daný rok, předložily oba 

subjekty MHMP faktury, o úhradě vodného a stočného ve výši přidělených grantů 550 000,- 

Kč, splacené na účet podnájemce areálu FK Dukla Praha a.s.. 

Současně za pronájem téhož hřiště získaly tato sdružení, z dotací MHMP a MČ další částku 

ve výši 450 000,- Kč. Ve vyúčtování, čerpání přidělených finančních prostředků za daný rok, 

předložily oba subjekty faktury, o úhradě nájemného ve výši přidělených grantů 450 000,- Kč, 

splacené na účet podnájemce areálu FK Dukla Praha a.s..  

 Předložené roční vyúčtování nákladů prokazuje provázání subjektů spolupracujících 

na čerpání veřejných prostředků FK Dukla Praha a.s., IČ 27796388, FK Dukla Praha o.s., 

IČ67984142, Dukla Jižní Město o.s., IČ26620596, Jihoměstská majetková a.s. a MČ Praha 

11. Svědčí o tom“ Zprávy o čerpání finančních prostředků a grantů hl. m. Prahy“ na základě 

smluv č. DAG/61/04/003350/2011 (1024/3), DOT/61/04/004895/2012 (1021/3), 

DOT61/04/004745/2012 (1024/3), v oblasti pronájmu smlouvy č. DAG/61/04/003350/2011 a 

částka ve výši 150 000,- přidělená FK Dukla Praha o.s. na provoz hřiště v roce 2010, tedy 

v roce, kdy nebylo v provozu. Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu 

MHMP jsou nepravdivá.    

 Pro srovnání FC TJ, do násilného ukončení činnosti, hradilo provozní náklady na celý 

areál s celoročním provozem včetně soc. zázemí přímo dodavatelům energií částku v průměru 

nepřesahující 100 000,- Kč ročně. 

    

Obecní prostředky mají povahu veřejných prostředků a obec by měla poskytovat dotace, 

pouze k zajištění úkolů, jejichž plnění ji zákon ukládá (srov. § 35 odst. 1 a 2 zákona o obcích), 

neboť jen za této podmínky je poskytování dotací možné považovat za účelné a hospodárné 

využívání ve smyslu § 9 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Obec má povinnost kontrolovat využití a účelné nakládání 

s prostředky přidělenými na konkrétní projekt. Realizovaná nevynucená rekonstrukce 

nenaplňuje zákonné podmínky pro přidělení dotací. Způsob získání finančních prostředků 

z veřejných zdrojů na rekonstrukci a provoz areálu Schulhoffova nese znaky dotačního 

podvodu dle § 212 trestního zákoníku. 

 

VI. 

 V roce 2009 zaslal Odbor majetkoprávní MČ na Odbor výstavby MČ stavební 

ohlášení  ve věci „Revitalizace fotbalového hřiště v areálu SŠ Schulhoffova“. Odbor výstavby 

následně vydal usnesení o odložení podání ve kterém konstatuje že „podání, které podala MČ 

není ohlášení, protože nemá náležitosti podle § 105 odst. 1 až 3 stavebního zákona, a proto 

podle § 105 odst. 4 stavebního zákona podání odkládá. Stavební úřad zde posoudil podání 

stavebníka a shledal, že není ohlášením, protože nemá doklad prokazující vlastnické právo 

nebo právo založené smlouvou provést stavbu a závazná stanoviska dotčených orgánů“. 

V květnu 2010 byl usnesením RMČ č. 0489/13/R/2010 pověřen starosta MČ Mgr. Dalibor 

Mlejnský k tomu, aby schválil oznámení o veřejné zakázce „ Regenerace sportovního areálu 

Schulhoffova“ formou zjednodušeného podlimitního řízení a zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky. Stavba byla realizována v červenci 2010. 

  Stavební úřad MČ na žádost FC TJ o poskytnutí podkladů ke stavbě podle 

zákona č. 106/1999 Sb. nejdříve poskytl zavádějící informace odkazující na povolení 

výstavby hřiště v roce 1997. 
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Na upozornění, že vyžadované podklady se týkají stavby hřiště realizované v roce 2010 

odepsal, že stavební úpravy a údržbové práce, které tam proběhly v průběhu roku 2010 

nevyžadovaly ohlášení stavebnímu úřadu“. 

 Sdělení Odboru výstavby MČ je nepřijatelné. Rekonstrukci hřiště realizovaná na 

pozemcích jiných vlastníků, milionovými investičními náklady z dotací MHMP, nelze chápat 

jako stavební úpravy a údržbové práce nepodléhající ohlašovací povinnosti. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že z rozpočtu MČ byla na úhradu projektové dokumentace 

rekonstrukce hřiště u objektu Schulhoffova uvolněna částka 902 000,- Kč, je zde důvodné 

podezření, že tyto prostředky nebyly využity na zpracování podkladů pro stavební povolení, 

nadhodnocená stavba byla realizována jako nepovolená a je využívána komerčním subjektem 

v neprospěch obyvatel JM.  

 

Podezření na realizaci nepovolené stavby financované z prostředků MHMP je podloženo 

rozpornými sděleními OV MČ v odpovědích na vyžádání informace o stavbě, podle zákona č. 

106/1999 Sb.. Přímý poměr úředníka k obci, která je v tomto případě žadatelem o stavební 

povolení, a jeho ekonomická závislost na zaměstnavateli, zakládá sama o sobě odůvodněnou 

pochybnost o nepodjatosti úředníků ve smyslu § 14 správního řádu.  Prostředky získané 

účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než 

určený účel jsou řešeny v § 212 trestního zákoníku. 

 

VII. 

Obejití požadavků stavebního zákona bylo zřejmě důvodem postupu MČ ovládané správní 

firmy Jihoměstská majetková a.s. při výstavbě vodovodní přípojky v areálu Schulhoffova.  

Postupu který po připomínkách  nakonec vedl k opětovné výpovědi  FC TJ z nájmu v areálu 

Schulhoffova. 

V roce 2012 byla realizována v areálu Schulhoffova výstavba vodovodní přípojky přes FC TJ 

pronajaté pozemky. FC TJ požádalo stavební odbor MČ o poskytnutí informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb. Stavební úřad poskytl zavádějící odkaz na povolení výstavby hřiště v roce 

1997. Na upozornění, že vyžadované podklady se týkají stavby přípojky realizované v roce 

2012 odepsal „jedná se o stávající přípojku, na které v důsledku havárie bylo nutno provést 

stavební úpravy nepodléhající ohlašovací povinnosti“. Sdělení Odboru výstavby MČ je 

nepřijatelné. Vodovodní přípojka v délce více než 200 m, vedoucí přes pozemky jiných 

soukromých vlastníků nelze chápat jako přípojku nepodléhající ohlašovací povinnosti. 

 K výstavbě vodovodní přípojky realizovaného rozsahu nelze přistoupit, aniž by si 

stavebník opatřil přivolení stavebního úřadu z hlediska územního plánování a předložit žádost 

o vydání územního rozhodnutí, přinejmenším pak alespoň doklady na základě § 104 odst. 2 

písm. h). Zhotovitel stavby je povinen dle stavebního zákona provádět stavbu v souladu 

s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 

dokumentací. Realizace stavby přípojky časově souvisí s havárií na vodovodním potrubí 

v ulici Demoliční, na jejíž odstranění bylo uvolněno z rozpočtu obce 1 176 000,-Kč. K této 

přilehlé lokalitě je přípojka, budovaná přes pozemky ve vlastnictví MHMP a restituentů a 

podnajaté obchodní společnosti Dukla Praha a.s., směřována. 

 

Podezření na realizaci nepovolené stavby financované z prostředků MHMP je podloženo 

rozpornými sděleními OV MČ v odpovědích na vyžádání informace o stavbě, podle zákona č. 

106/1999 Sb.. Tato situace byla zapříčiněna  nečinností MČ při řešení vlastnických vztahů 

k pozemkům a souvisí se snahou o ukončení pravidelné činnosti dětí, která není prokazatelně 

v souladu se záměry RMČ Praha 11 v tomto areálu. 
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VIII. 

V současnosti zajišťuje FC TJ provoz části areálu Schulhoffova v podmínkách právní 

nejistoty a nátlaku ze strany MČ a společnosti FK Dukla Praha a.s.. Opakovaný zásah proti 

dětem, ze strany poradce starosty MČ pana Petra Sýkory, za asistence Policie ČR, vedeno pod 

ORIV – 58603/č.j. - 2012 – 001415, je porušením dohody s MČ o využívání sportovišť 

v areálu ve prospěch dětí z Jižního Města. 

 Dne 30.4.2013 obdrželo FC TJ Výzvu k podání vysvětlení podle § 158 odst. 7 trestního 

řádu. Policie ČR, Obvodní ředitelství Praha IV SKPV – Odbor hospodářské kriminality, se 

sídlem Praha 10 vyzval FC TJ k podání vysvětlení ve věci Reklamní plocha v areálu FC TJ 

Háje Jižní Město - Schulhoffova. Statutární zástupce FC TJ byl orgány činnými v trestním 

řízení vyslechnut a podal vysvětlení ve věci obvinění, které vyšetřuje Policie ČR, Městské 

ředitelství Brno, 1. OHK, a ve kterém FC TJ figuruje jako účastník obchodních jednání a 

subjekt zainteresovaný na pohybu finančních prostředků z poskytnuté reklamní presentace 

v areálu Schulhoffova. 

Na základě zhlédnutí předložených dokladů se FC TJ distancovalo od podvodných 

obchodních aktivit podnájemce areálu Schulhoffova FK Dukly Praha a.s. a upozornilo orgány 

činné v trestním řízení na netransparentní jednání této společnosti. Mimo zastupitelstva, rady 

a osob výslovně odpovědných za hospodaření obce, odpovídají za hospodaření s obecním 

majetkem všichni, kdo majetek obce fakticky užívají. Reklamní aktivity obchodní společnosti 

FK Dukla Praha a.s., na pozemcích zcizených MČ v neziskovém prostoru, jsou neslučitelné 

s postavením této marketingové společnosti jako konečného příjemce obrovských částek 

čerpaných z veřejných zdrojů. 

  

MČ smluvně nezajistila kontrolu nad komerčním využitím sportovních ploch pronajatých 

soukromé marketingové společnosti FK Dukla Praha a.s., ekonomicky postavené na 

partnerských vztazích a čerpání dotací z veřejných zdrojů, a tím umožnila protiprávní 

reklamní zneužití areálu ve prospěch  soukromého subjektu.  

 

V posledních letech se do rekonstrukce pro dětmi využitelných sportovišť, převážně při 

školách na JM, investovaly desítky milionů z veřejných zdrojů. Přes veškeré mediální 

proklamace je naprosto zřejmá snaha MČ využívat tyto prostory ke komerčním účelům, ve 

prospěch těch vybraných subjektů, které svými kontakty přispěly k získání státních dotací a 

očekávají návratnost. 

Sportovní činnost dětí, podporovaná MČ, se stala prokazatelně pouhou zástěrkou pro 

zdůvodnění toku investičních finančních prostředků do sportu. Zastupitelé neuvažují o 

budoucnosti a v ohnisku jejich zájmu je krátkodobý osobní prospěch. 

Z přehledu investic a grantů přidělených v minulých obdobích je zřejmé, že podpora subjektů 

zajišťujících dlouhodobě  pravidelnou sportovní činnost v areálech je minimální. 

Nadstandardní podpory se dostává jednorázovým akcím, dobře mediálně a komerčně 

využitelným, a nově vzniklým subjektům, které jsou s MČ propojeny a nebo jí přímo 

založeny a řízeny. Toto jednání nese znaky systémové korupce. Tady samospráva naprosto 

selhává. Je zřejmé, že  zastupitelé již nemají sílu prosadit zájmy obyvatel, v takto jimi 

nastaveném tržním prostředí, a nebo přímo účelově rezignovali na potřeby obyvatel své 

městské části. 

Ke všem výše uvedeným tvrzením jsem připraven poskytnout písemné podklady. 

 


