Zápis
z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8,
konané ve středu 20. února 2019
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu
Předsedající: Radomír Nepil
Ověřovatel: Jiří Vítek
Zapisovatel: Ing. I. Zikmundová, odd.architekta MČ Praha 8 a strategického plánu
1. Jednání bylo zahájeno v 16,10 hod., přítomno je 11 členů komise , která je
usnášeníschopná.
2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele J. Vítka.
Výsledek hlasování: pro
11
proti
0
zdržel se
0
Ověřovatel byl schválen.
3. Komise hlasovala o schválení zapisovatele Ing.Zikmundové.
Výsledek hlasování: pro
11
proti
0
zdržel se
0
Zapisovatel byl schválen.

4. Komise hlasovala o programu jednání, a to včetně rozšíření projednávaného bod č. 4.6.,
který by se rozdělil na část A (původní žádost) a bod B (názor komise na prodej pozemků
parc.č. 699/19, 3766/12-16, 671/27, k.ú. Libeň).
Výsledek hlasování: pro
11
proti
0
zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
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5. Diskuze k předmětu jednání komise:
4.1

8/2019

Žádost o aktualizaci vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 2639 (o výměře cca 290
m2) na k.ú. Libeň (ul. Pod Labuťkou)
Žadatel: MHMP HOM
(primární žadatel: fyzické osoby)
Podáno: 15. 1. 2019
Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 2639, v k. ú. Libeň, není svěřen do
správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8.Odbor
správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k
prodeji části pozemku parc. č. 2639 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pod Labuťkou).
Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem úplatného převodu části pozemku č.
parc. 2639, k. ú. Libeň, z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme.
Vyjádření odboru živ.prostředí: Dotčený pozemek parc. č. 2639, k.ú. Libeň (podle katastru
nemovitostí pozemek druhu „ostatní plocha“ s využitím „jiná plocha“) je hustě zarostlý
dřevinami (po právní stránce se jedná o dřeviny rostoucí mimo les). Podle platného územního
plánu je předmětný pozemek součástí plochy PS – pěstební plochy-sady, zahrady a vinice,
přičemž hlavní funkční využití této plochy je výsadba ovocných dřevin a vinné révy, užitkové
a okrasné zahrady. Zároveň se podle platného územního plánu jedná o tzv. plochu zeleně
vyžadující zvláštní ochranu, tedy „...kvalitní vzrostlou a perspektivní zeleň ve stávající
zástavbě, kterou je nutno zachovat. Zahrnuje dřeviny vysokého funkčního, estetického a
kompozičního významu...“ a plocha je logicky zahrnuta do návrhu celoměstského systému
zeleně. V dané ploše by tedy podle platného územního plánu měla být zachována veřejná
zeleň, která se podílí na plnění společenských funkcí zeleně, a z principu by nemělo být
tolerováno jakékoliv ukusování takovéto plochy. Z uvedených důvodů navrhujeme vyslovit
nesouhlas s převodem vlastnictví, byť i jen k části pozemku parc. č. 2639, k.ú. Libeň. Zároveň
upozorňujeme na nutnost zajištění ochrany dřevin, které jsou součástí předmětného pozemku,
při realizaci stavby „Vily Pod Labuťkou“ na bezprostředně sousedících pozemcích (viz ČSN
83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích, a standardy SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební
činnosti).
Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem části pozemku, protože je dle platného
územního plánu součástí plochy PS – pěstební plochy-sady, zahrady a vinice a zároveň
se jedná o tzv. plochu zeleně vyžadující zvláštní ochranu, která je logicky zahrnuta do
návrhu celoměstského systému zeleně. V dané ploše by tedy podle platného územního
plánu měla být zachována veřejná zeleň, která se podílí na plnění společenských funkcí
zeleně, a z principu by nemělo být tolerováno jakékoliv zmenšení takovéto plochy
prodejem byť jen části pozemku.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
0
zdržel se 3
Usnesení bylo přijato.
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4.2

13/2019

Žádost o vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemků parc.č. 493/51, 493/52, 493/53, k.ú.
Libeň, ul. Na Kindlovce
Žadatel: MHMP HOM
(primární žadatel: právnická osoba)
Podáno: 22. 1. 2019
Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedené pozemky nejsou svěřeny do správy MČ
Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8.Odbor správy
majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k převodu
pozemků parc. č. 493/51, 493/52 a 493/53 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Kindlovce).
Vyjádření odboru dopravy: S převodem pozemků č. parc. 493/51, 493/52 a 493/53, k. ú.
Libeň, ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, souhlasíme.
Vyjádření odboru živ.prostředí: Na jednom z dotčených pozemků, a to parc. č. 493/51, k.ú.
Libeň (podle katastru nemovitostí pozemek druhu „ostatní plocha“ s využitím „jiná plocha“),
se nachází vzrostlá zeleň, avšak tento pozemek není podle platného územního plánu ani podle
aktuálního návrhu Metropolitního plánu součástí územního systému ekologické stability
(ÚSES), celoměstského systému zeleně, nejedná se ani o součást významného krajinného
prvku (VKP) ani zde neregistrujeme jiné zájmy ochrany přírody. Z tohoto pohledu nevidíme v
úplatném převodu pozemku parc. č. 493/51, ale ani ostatních dvou pozemků, na HMP žádný
význam.
Komise navrhuje souhlasit s bezúplatným nabytím pozemků.
Výsledek hlasování: pro
11
proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4.3

14/2019

Žádost o vyjádření ke zrušení průchodu na pozemku parc.č. 2853/1, k.ú.Libeň, mezi ul.
Kotlaska a Světova
Žadatel: MHMP HOM
(primární žadatel: fyzická osoba)
Podáno: 7. 12. 2018
Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek není svěřen do správy MČ
Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8.Odbor správy
majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek ke zrušení
průchodu na pozemku parc. č. 2853/1 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Světova).
Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem zásadně nesouhlasíme, neboť se jedná,
dle nám dostupných podkladů – pasport komunikací o místní komunikaci, zařazenou
rozhodnutím Č.j.: MHMP-1812/1999/DOP-R5/Fi-Sá, ze dne 9. 4. 1999 s nabytím právní moci
dne 23. 4. 1999 (viz příloha). Zároveň, mj. by byl ztížen průchod z ulice Světova do lokality
„Kotlasky“ (nákupní možnosti, přístup do MŠ apod.)Dále upozorňujeme, že předmětnou
komunikací je příjezd do vnitrobloku bytových domů a je zde veřejné osvětlení včetně
příslušných sítí.
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Vyjádření odboru živ.prostředí: Na předmětném pozemku (podle katastru nemovitostí
pozemek druhu „ostatní plocha“ s využitím „jiná plocha“) se nachází vzrostlá zeleň, avšak
tento pozemek není podle platného územního plánu ani podle aktuálního návrhu
Metropolitního plánu součástí územního systému ekologické stability (ÚSES), celoměstského
systému zeleně, nejedná se ani o součást významného krajinného prvku (VKP) ani zde
neregistrujeme jiné zájmy ochrany přírody. Záměr na zrušení průchodu vedeného přes
předmětný pozemek se nijak netýká zájmů ochrany přírody.
Komise navrhuje nesouhlasit se zrušením průchodu, neboť se jedná o místní
komunikaci, zařazenou rozhodnutím Č.j.: MHMP-1812/1999/DOP-R5/Fi-Sá, ze dne 9. 4.
1999 s nabytím právní moci dne 23. 4. 1999 do sítě místních komunikací. Průchod je
důležitý pro prostupnost území, slouží jako průchod mezi ulicemi Kotlaska a Světova
(nákupní možnosti, přístup do MŠ apod.) Ve směru z ul. Kotlaska slouží i jako jediný
možný příjezd do vnitrobloku bytových domů. Průchod je opatřen veřejným osvětlením
včetně příslušných sítí.
Výsledek hlasování: pro
11
proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

4.4

15/2019

Žádost o vyjádření k umístění knihobudky na části pozemku parc.č. 1081/6, k.ú. Troja,
ul. Čimická
Žadatel: MHMP HOM
(primární žadatel: právnická osoba)
Podáno: 24. 1. 2019
Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedené pozemky nejsou svěřeny do správy MČ
Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8.Odbor správy
majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k umístění
knihobudky - část pozemku parc. č. 1081/6 na k. ú Troja v Praze 8 (při ul. Čimická).
Vyjádření odboru dopravy: S umístěním knihobudky na část pozemku č. parc. 1081/6, k. ú.
Troja, za předpokladu, že nedojde k zásahu do zpevněné plochy chodníku, souhlasíme.
Vyjádření odboru živ.prostředí: K instalaci knihobudky na části pozemku č. parc. 1081/6 k.
ú. Troja za současného respektování stávajících mladších výsadeb dřevin nemáme z hlediska
námi chráněných zájmů připomínky.
Komise navrhuje souhlasit s umístěním knihobudky na části pozemku.
Výsledek hlasování: pro
11
proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Na jednání přichází pan Michal Fišer.
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4.5

17/2019

Žádost o vyjádření k pronájmu pozemku parc.č. 1910/1, k.ú. Libeň, ul. Davídkova
Žadatel: MHMP HOM
(primární žadatel: právnická osoba)
Podáno: 24. 1. 2019
Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek není svěřen do správy MČ
Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy
majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k pronájmu
pozemku parc. č. 1910/1 na k.ú. Libeň, v Praze 8 (při ul. Davídkova a Liberecká).
Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem souhlasíme. Zároveň se však
domníváme, vzhledem k tomu, že pozemek je obklopen komunikacemi, které jsou
nadřazenou komunikační sítí ve správě ODA MHMP, že je důležitý i souhlas tohoto úřadu.
Vyjádření odboru živ.prostředí: Na dotčeném pozemku (podle katastru nemovitostí
pozemek druhu „ostatní plocha“ s využitím „zeleň“) se nachází v současnosti zpevněná
plocha využívaná zřejmě jako skladiště, po okrajích plochy se nacházejí vzrostlé dřeviny.
Podle platného územního plánu má být předmětný pozemek zčásti využit pro plochy izolační
zeleně pro odclonění negativních vlivů dopravy na ul. Holešovické na obytné domy v ul.
Davídkova. Pokud v souvislosti se zamýšleným využitím pozemku (umístění stavební buňky,
techniky a stavebního materiálu) nedojde k redukci této zeleně, nemáme k záměru námitek.
Komise navrhuje nesouhlasit s pronájmem pozemku pro účely vybudování stavebního
dvora s tím, že naopak žádá o provedení parkové úpravy tohoto prostoru.
Výsledek hlasování: pro
9
proti
0
zdržel se 3
Usnesení bylo přijato.

4.6
A. 18/2019
Žádost o doplnění vyjádření k prodeji pozemků parc.č 671/10, 672 a spoluvlastnického
podílu id. 4/5 pozemku parc.č. 671/3, všechny na k.ú. Libeň, ul. S.K. Neumanna
Žadatel: MHMP HOM
(primární žadatel: fyzické osoby)
Podáno: 31. 1. 2019
Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedené pozemky parc. č. 672 a 671/3, oba v k. ú.
Libeň nejsou svěřeny do správy MČ Praha 8, a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do
správy MČ Praha 8.Pozemek parc. č. 671/10, v k. ú. Libeň není svěřen do správy MČ Praha 8,
ale sousedí s pozemkem, který je svěřen do správy MČ Praha 8. Odbor správy majetku Úřadu
Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k prodeji pozemků parc. č.
672 (o výměře 125 m2)- zastavěná plocha a spoluvlastnický podíl id. 4/5 parc. č. 671/3 (o
výměře 124 m2) a parc. č. 671/10 (o výměře 33 m2)- zastavěná plocha, vše na k.ú. Libeň v
Praze 8 ( při ul. S.K. Neumanna ).
Vyjádření odboru dopravy: S prodejem pozemků č. parc. 672, 671/3 a 671/10, vše k. ú.
Libeň, dle přiloženého situačního zákresu, souhlasíme.
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Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků parc.č 671/10, 672 a spoluvlastnického
podílu id. 4/5 pozemku parc.č. 671/3, všechny na k.ú. Libeň, ul. S.K. Neumanna.
Výsledek hlasování: pro
12
proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
B. (názor komise na prodej pozemků parc.č. 699/19, 3766/12-16, 671/27, k.ú. Libeň)
Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků parc.č. 3766/12-16, k.ú. Libeň.
Výsledek hlasování: pro
11
proti
0
zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.
Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 671/27, k.ú. Libeň.
Výsledek hlasování: pro
6
proti
1
zdržel se 5
Usnesení nebylo přijato.
Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 699/19, k.ú. Libeň.
Výsledek hlasování: pro
0
proti
10
zdržel se 2
Usnesení nebylo přijato.

4.7

19/2019

Žádost o aktualizaci vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 1766/2 a části pozemku parc.č.
1764/1 (nově dle GP č. 2117-7/2018 označených jako parc.č. 1766/2 o výměře 24 m2,
parc.č. 1766/6 o výměře 12 m2 a parc.č. 1764/4 o výměře 3 m2), ul. Trojská
Žadatel: MHMP HOM
(primární žadatel: fyzická osoba)
Podáno: 29. 1. 2019
Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc. č. 1766/2, v k. ú. Libeň není svěřen do
správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8.
Pozemek parc. č. 1764/1, v k. ú. Libeň není svěřen do správy MČ Praha 8, ale sousedí s
pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy majetku Úřadu Městské
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části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek stanoviska k prodeji části pozemků
parc. č. 1766/2 a 1764/1 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Trojská).
Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem prodeje části pozemků č. parc. 1766/2
1764/1, K. Ú. Kobylisy, souhlasíme.
Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 1766/2 a části pozemku parc.č.
1764/1, k.ú. Kobylisy.
Výsledek hlasování: pro
10
proti
0
zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.
4.8

20/2019

Žádost o vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku parc.č. 339/6, k.ú. Libeň, ul.
Bulovka
Žadatel: MHMP HOM
(primární žadatel: právnická osoba)
Podáno: 4. 2. 2019
Vyjádření odboru správy majetku: Pozemek parc.č. 339/6 není svěřen do správy MČ Praha
8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy majetku
Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k prodeji, případně k
pronájmu pozemku parc. č. 339/6 na k. ú. Libeň.
Vyjádření odboru dopravy: S prodejem, případně pronájmem, pozemku parc. č. 339/6 o
výměře 381 m2 v k.ú. Libeň za účelem vytvoření jednoho funkčního celku s přilehlými
pozemky ve vlastnictví žadatele parc. č. 339/2 a parc. č. 338 rovněž v k.ú. Libeň za účelem
vytvoření obslužné plochy pro zdravotně postižené občany, souhlasíme.
Pan Karel Ptáček,DiS navrhl následující dvě hlasování:
Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemku.
Výsledek hlasování: pro
8
proti
2
zdržel se 2
Usnesení bylo přijato.
Komise navrhuje souhlasit s pronájmem pozemku.
Výsledek hlasování: pro
11
proti
0
zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.
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4.9

21/2019

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 585/194 (o výměře cca 210 m2), k.ú.
Bohnice, ul. Katovická
Žadatel: MHMP HOM
(primární žadatel: právnická osoba)
Podáno: 4. 2. 2019
Vyjádření odboru správy majetku: komise pro obecní majetek na svém jednání dne 18. 2.
2019 doporučila předložit žádost o stanovisko k prodeji majetku k projednání komisi pro
územní rozvoj a památkovou péči,
Vyjádření odboru dopravy: S návrhem úplatného převodu části pozemku parc. č. 585/194 o
výměře cca 210 m2 v k.ú. Bohnice za účelem rekonstrukce a přístavby obchodního domu
ODRA do doby doložení řádné projektové dokumentace s výkresovou částí se širšími vztahy,
včetně návrhu vyústění lávky, nelze souhlasit. Dle nám doložených podkladů a pasportu
komunikací se jedná o pozemek, který je součástí stávající místní komunikace III. třídy ve
správě TSK hl. m. Prahy a.s..V případě odkupu výše uvedeného pozemku je potřeba požádat
MHMP, Odbor financování a rozvoje dopravy, o vyřazení této komunikace ze sítě místních
komunikací.
Pan Jiří Vítek navrhl následující hlasování:
Komise navrhuje souhlasit s prodejem části pozemku.
Výsledek hlasování: pro
5
proti
0
zdržel se 7
Usnesení nebylo přijato.
4.10

22/2019

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 267/1 (o výměře cca 364 m2), k.ú.
Libeň, ul. Kandertova
Žadatel: MHMP HOM
(primární žadatel: právnická osoba)
Podáno: 8. 2. 2019
Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek parc. č. 267/1, v k. ú. Libeň,
není svěřen do správy MČ Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ
Praha 8. Odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních
hledisek námitek k prodeji části pozemku parc. č. 267/1 (o výměře cca 364 m2) na k. ú. Libeň
v Praze 8 (při ul. Kandertova a Primátorská).
Vyjádření odboru dopravy: do data konání komise se odbor dopravy nevyjádřil
Pan Ing.T.Hřebík, Ph.D. navrhl přerušit jednání v této věci.
Výsledek hlasování: pro
11
proti
0
zdržel se 1
Usnesení bylo přijato.
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4.11

99/2018

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení – Výstavba zemního
vedení sítě elektronických komunikací HFC Kobylisy – Ke Stírce, parc.č. 2339/1,
179/57, 179/20, 1721, 1717/3, 1717/1, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1720, 1738/1, vše k.ú.
Kobylisy a parc.č. 1227/37, 3776, oba k.ú. Libeň
Žadatel: právnická osoba
(primární žadatel: právnická osoba)
Podáno: 20. 11. 2018
Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedené pozemky nejsou svěřeny do správy MČ
Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy
majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k projektové
dokumentaci pro územní řízení „HFC Kobylisy – Ke Stírce“ (zemní vedení sítě
elektronických komunikací), parc.č. 2339/1, 179/57, 179/20, 1721, 1717/3, 1717/1, 1726,
1725, 1724, 1723, 1722, 1720, 1738/1, vše k.ú. Kobylisy a parc.č. 1227/37, 3776, oba k.ú.
Libeň.
Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem souhlasíme. Vzhledem k rozsahu prací
požadujeme obnovu povrchů chodníků a vozovek v co největším rozsahu.
Vyjádření odboru živ.prostředí: Podle předložené projektové dokumentace a zejm.
přiložených výkresů lze usuzovat, že záměr se zřejmě významněji nedotkne dřevin rostoucích
mimo les, když se v dotčených úsecích prakticky nenachází uliční zeleň a podle zákresů tras
budou zřejmě výkopy prováděny převážně ve zpevněných plochách chodníků a silnic. Přesto
se výjimečně v některých dotčených úsecích vzrostlá zeleň nachází (v rámci zatravněných
pásů mezi silnicemi a chodníky), tedy upozorňujeme, že je v těchto případech nutné zajistit
ochranu dřevin při výstavbě v souladu s 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a doporučujeme
vycházet také ze standardů SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti
Komise navrhuje souhlasit se záměrem.
Výsledek hlasování: pro
12
proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4.12

7/2019

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení – novostavba bytového
domu Bydlení Na Stírce, parc.č. 1227/25, k.ú. Libeň
Žadatel: právnická osoba
(primární žadatel: právnická osoba)
Podáno: 4. 12. 2018
Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedené pozemky nejsou svěřeny do správy MČ
Praha 8 a nesousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy
majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek námitek k projektové
dokumentaci pro územní řízení – Bydlení na Stírce, parc.č. 1227/25, k.ú. Libeň.
Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem stavebního záměru, akce „Bydlení Na
Stírce“, parc. č. 1227/25, k. ú. Libeň z hlediska námi chráněných zájmů, souhlasíme.
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Komise navrhuje nesouhlasit se záměrem, protože svým charakterem, měřítkem a
výrazem neodpovídá okolní zástavbě.
Výsledek hlasování: pro
12
proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
6. Termín dalšího jednání komise je 27. března 2019, 16,00 – 18,00 hod. v přízemí Grabovy
vily.
7. Další termíny jednání v prvním pololetí 2019 jsou určeny takto: 24.4., 22.5., 26.6. 2019.
8. Jednání bylo ukončeno v 17,45 hod.
Podpis předsedajícího:

………………….

Podpis ověřovatele:

………………….

Přílohy: prezenční listina
Rozdělovník: - členové komise – e-mailem
- pí Šindelová, OKS – e-mailem

