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1. stůl – Pražské priority: návrhová část strategického plánu
2. stůl – Podpora sociálního bydlení: obecný úvod do problematiky
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Pražské priority:
návrhová část Strategického plánu hl. m. Prahy
Sekce strategií a politik IPR Praha

Vize o budoucnosti hlavního města Prahy
Zeptáme-li se talentovaných, zkušených, schopných lidí v Evropě, v jakém městě chtějí žít, je naší vizí slyšet alespoň u každého
desátého odpověď: „V PRAZE. V CHYTRÉ, ÚSPĚŠNÉ A SOUDRŽNÉ METROPOLI.“
• V Praze, která nabízí kvalitu života obyvatel srovnatelnou s nejlépe hodnocenými evropskými metropolemi.
• V Praze, která je významnou evropskou metropolí a přirozeným a respektovaným lídrem a pólem rozvoje ve střední Evropě.
• V Praze, která umí koncentrovat a využít potenciál vzdělanosti, talentu, inovací a ekonomických a rozvojových aktivit obyvatel
a subjektů na území hlavního města a i nadále výrazně přispívat ekonomickému růstu a globální konkurenceschopnosti Evropy.
• V Praze, která rozvíjí a pečuje o unikátní veřejná prostranství v souladu s krajinným rázem a přírodou ve městě.
• V Praze, která je atraktivní k životu v dětství i stáří, k seberealizaci, k návštěvě, k práci, k podnikání, k investování.
• V Praze, která je zodpovědná, koncepčně plánující a při správě města inteligentně nakládající se svými zdroji a využívající
dostupné moderní technologie usnadňující správu, komunikaci a řízení uvnitř i vně města.
• V Praze, která je odolná vůči klimatickým změnám a připravená včas a adekvátně reagovat na katastrofické události.
• V Praze, která je dějištěm bohatého kreativního a kulturního života podporujícího podnikavost a těžící z přítomnosti více kultur.
• V Praze, která je místem otevřených a využitých příležitostí a nastaveným zrcadlem pro moderní evropská města zítřka,
s uměním kombinovat historické dědictví a současné trendy životního stylu.
• V Praze otevřené, transparentní, akceschopné, zapojující obyvatele do spolurozhodování o budoucnosti města a včas a chytře
reagující na aktuální potřeby, problémy a výzvy.
• V Praze, která se umí vyrovnat s demografickými změnami a nabídnout příležitosti a kvalitu života všem svým obyvatelům,
bez ohledu na věk, rasu, pohlaví i postavení, rychle a efektivně, potřebují-li podat pomocnou ruku.
• V Praze komunikující a vzájemně provázané.
• V Praze tolerantní, moudré a půvabné.
„Praha je mým hlavním městem.“
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Představení tří směrů strategického plánu pro komplexní
naplnění vize hlavního města Prahy
Strategické směry jsou vodítkem pro nastavení cílů a návrhy opatření strategického plánu
a odpovídají na klíčové otázky související s vizí hlavního města Prahy:
1. S
 měr Soudržná a zdravá metropole se zaměřuje na zvyšování kvality života obyvatel/uživatelů Prahy a kvalitu města jako
takového. Je zobrazitelný vektorem křivky „kvality života a oblíbenosti pro své obyvatele“ stoupající v čase směrem vzhůru.
• Reaguje na hrozbu nepřipravenosti města na demografické změny (stárnutí populace i nárůst cizinců), na hrozbu zhoršení kvality
života (degradace centra a rozpad urbánní struktury) a zhoršování kvality života (pomalé odstraňování prvků snižujících kvalitu
prostředí).
• Posiluje silné stránky - sociální bezbariérovost a prostupnost a hodnotné přírodní prostředí.
• Rozvíjí potenciály využití kvalitní technické infrastruktury a aktivní občanské společnosti.
• Hledá odpovědi na otázky „Jaké chceme mít naše město? Jak má vypadat město, ve kterém chceme žít?“
2. Směr Prosperující a kreativní evropská metropole se zaměřuje na posílení pozice Prahy v Evropě a ve
světě a je zobrazitelný prostorovými vektory, kterými význam a role Prahy expanduje všemi směry na mapě v srdci Evropy.
•R
 eaguje na hrozící provincionalitu, pokles konkurenceschopnosti a ztrátu mezinárodní pozice Prahy, zanedbávaný kulturní
kapitál města a klesající výkonnost vzdělávacího systému.
•P
 osiluje silné stránky atraktivní polohy města a silné značky založené na historickém dědictví
• Rozvíjí potenciál flexibilní pracovní síly i inovačních a kulturně kreativních odvětví pražské ekonomiky.
•H
 ledá odpovědi na otázky „Jak se prosadíme ve světě? Čím se budeme živit? Co bude zdrojem prosperity města za dvacet let?“
3. Směr Koncepčně plánovaná metropole s chytrou správou a odolnými systémy se zaměřuje na plánování a správu města,
na komunikaci a důvěru mezi aktéry, na zvýšení odolnosti řídicích systémů v krizových stavech a na maximální šetrnost
v nakládání se zdroji i územím. Je zobrazitelný sítí vektorů vzájemně se protínajících na území města.
• Reaguje na nedostatečnou participaci obyvatel na řízení města, málo funkční komunikaci a na malý respekt
ke koncepčnímu plánování.
• Rozvíjí potenciál aktivní občanské společnosti a posiluje založenou institucionální kapacitu.
•H
 ledá odpovědi na otázky „Jak se mezi sebou dohodneme? Jak naplánujeme budoucnost města? Jak budeme reagovat na
nečekané změny?“
12 navržených strategických cílů ve třech strategických směrem reaguje na zjištění v analytické části a na tři oblasti shrnující
výzvy a hrozby, které se dotýkají Prahy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, na které již zareagovala srovnatelná
evropská a světová města.
Strategické cíle obsahují konkrétní návrhy krátkodobých i dlouhodobých opatření a konkrétní indikátory
měření skutečně dosažených cílů.
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Podpora sociálního bydlení:
obecný úvod do problematiky
doc. Ing. arch. Michal Kohout

Obytná výstavba v Praze, tak jako ve většině českých měst v posledních dvou desetiletích je, přes mnohá dílčí zlepšení (technické
parametry zástavby, zlepšení individuálního charakteru a pestrosti), ve svém úhrnu prostorově málo koordinovaná (v Praze
nevznikla jediná nová čtvrť, pouze dílčí lokality), nemá jasnou vazbu na budovanou a stávající infrastrukturu, její vztah k veřejným
prostranstvím a jednotlivým spádovým centrům i občanské infrastruktuře je často nejasný, má spíše monofunkční charakter
(odporuje principu města krátkých vzdáleností), nemá jasný environmentální koncept (Praha např. nesleduje CO2 stopu vznikající
výstavby), neexistuje přesvědčivý model „soudobého“ města, tak jako nám minulá období zanechala model „historického“ města
s měšťanským domem, gründerského města s nájemním domem, zahradního města s vilovou či řadovou zástavbou a sídliště se
soliterní zástavbou v „zeleni“.
Jak jsme se ocitli v takovéto situaci? Společenské pojetí bydlení prodělalo v celé České republice v posledních 25 letech poměrně
dramatický vývoj: od státně-direktivního přístupu předlistopadové éry, který se manifestoval rozsáhlou veřejnou výstavbou, ale
i teoretickou a projekční přípravou v podobě relativně široce pojatého (i když v praxi ne příliš zdařile aplikovaného) výzkumu,
vzorových projektů a typizačních směrnic se přešlo k opačnému extrému: bydlení bylo až na specifické oblasti (seniorské bydlení,
handicapovaní, startovací byty atd.) přenecháno soukromé sféře a oblast výzkumu, přípravy i výstavby nebyla veřejnou správou
nijak systematicky podporována nebo koordinována. To má za následek nejenom, že bydlení je v českém veřejném prostoru –
pomineme-li life-stylový segment - věnována relativně malá pozornost, ale i fakt, že česká společnost nemá jasnou představu,
jak (a zdali vůbec) má veřejná správa ať už na obecní, krajské, či celostátní úrovni organizovat oblast bydlení v otevřených
podmínkách tržní ekonomiky a svobodné společnosti. Zanedbávána jsou především témata významná ze širšího celospolečenského
pohledu: vztah veřejné a soukromé sféry, dlouhodobě udržitelné modely bydlení a související šířeji založený typologický výzkum,
vazby bydlení a prostorového plánování, podrobnější evidence formativního vlivu bydlení na chování člověka i na společenství
v našich konkrétních podmínkách, hospodářské či zdravotní efekty bydlení, jeho legislativní konsekvence atd. Výsledkem je, že
různé oblasti mající s bydlením přímou souvislost – stavební a správní legislativa, územní plánování, veřejná bytová politika,
bytový trh i nová výstavba, ale i spotřebitelská kultura, demografické změny a vzorce chování jsou často ve veřejných politikách
a dokumentech neprovázané či nereflektované.
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Oblast bydlení je přitom komplexním fenoménem, který má řadu poloh a specifik – na jedné straně reprezentuje individuální
potřeby, možnosti i aspirace uživatelů i ostatních zájemníků, zároveň je ale i odrazem vzájemné provázanosti našich životů,
nutnosti koordinovat naše kroky, sdílet často omezené zdroje. Niternost s jakou zasahuje naše životy i celospolečenské, často
doslova globální konsekvence, které s sebou ve svém zmnožení přináší, jej ve světě činí vážným celospolečenským tématem
a předmětem vášnivých veřejných debat i politických programů. Určitá privatizace tohoto tématu, které jsme byli svědky
v polistopadovém Česku, jeho zaměření spíše na oblast individuálního bydlení a ignorování mezinárodního trendu obnoveného
zájmu o městské typy bydlení, technologicky i společensky udržitelnou výstavbu, je tedy spíše nezvyklým jevem nežli pravidlem
a pro naše kulturní prostředí není ani z historického pohledu příliš typická.

5

Účastníci jednání
PhDr. Kateřina Bečková

Ing. arch. Adam Gebrian

Historička umění, kurátorka sbírky historických
fotografií v Muzeu hl. města Prahy a předsedkyně
Klubu Za starou Prahu.

Architekt, kritik, teoretik a propagátor
architektury. Publikuje texty o současné
architektuře, na ČRo vede vlastní pořad Bourání.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

Historik umění, jednatel Klubu Za starou Prahu
a tajemník Ústavu pro dějiny umění FF UK.

Sociolog a vysokoškolský pedagog. Působí
na Univerzitě Karlově v Praze a Masarykově
univerzitě v Brně.

Tomáš Ctibor, FRICS, CRE

Ing. arch. Jaromír Hainc

Developer a konzultant v oboru nemovitostí.
V letech 2013-2014 byl pověřený řízením Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Architekt a urbanista, doktorand a asistent
na FA ČVUT v Praze. V současné době působí jako
zástupce vedoucího kanceláře metropolitního
plánu na IPR Praha.

Ing. Roman Češka

prof. Miloš Havelka, CSc.

Ekonom a bývalý politik. V 90. letech byl mj.
předsedou výkonného výboru Fondu národního
majetku. V současné době působí jako společník
konzultantské firmy Value Added.

Filozof a sociolog. Zabývá se hlavně dějinami
myšlenek, „českou otázkou“, myšlením T. G.
Masaryka a Maxe Webera a přednáší na Univerzitě
Karlově a Vysoké škole CEVRO Institut.

Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.

Ing. arch. Petr Hlaváček

Politička (SZ). Členka zastupitelstva MČ Praha 13.
Specializuje se na územní plánování.

Architekt. V současné době působí jako ředitel
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

PhDr. Ivan Duškov

Ing. arch. Pavel Hnilička

Konzultant. Působil mj. jako vedoucí Strategické
projektové kanceláře Ministerstva zdravotnictví,
kde koordinoval přípravu Strategie reformy
psychiatrické péče.

Architekt a urbanista. Vedoucí týmu,
který na IPR Praha připravil nové
Pražské stavební předpisy.

Ing. arch. Jakub Fišer

Ing. arch. Luděk Hruška

Architekt. Spolumajitel kanceláře Aulík Fišer
architekti a člen dozorčí rady NČA.
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Architekt. Ředitel přípravy výstavby společnosti
FINEP.

Diplom.-Ing. Jakob Hurrle

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Vystudoval urbanistiku na Technické univerzitě
v Berlíně. Je spoluzakladatelem mezinárodního
časopisu Plotki. Působí v Multikulturním centru
Praha jako koordinátor projektu Intercultural Map.

Architekt, urbanista a VŠ pedagog. Specializuje se
na participaci v územním plánování.

Ing. arch. Petr Janda

Mgr. Monika McGarrell Klimentová

Architekt. Pohybuje se obvykle na hranici
architektury, umění a veřejného prostoru.
Člen představenstva České komory architektů
a pracovní skupiny Propagace architektury ČKA.

Vystudovala magisterské studium regionální
geografie na Přírodovědecké fakultě UK.
V současné době působí jako specialistka
na participaci na IPR Praha.

Mgr. Karolína Jirkalová

doc. Ing. arch. Michal Kohout

Žurnalistka, zástupkyně šéfredaktora časopisu
Art+Antiques. Píše o architektuře a literatuře do
českých novin a časopisů, tvoří literární pořady
a radiodokumenty pro Český rozhlas 3 - Vltavu.
Ing. Jarmila Johnová
Předsedkyně občanského sdružení Pražské matky.
Pracovala v Nadaci Partnerství, v Oživení, o.s.,
v projektu Město pro pěší. Vydává časopis
Přes práh.
Ing. arch. Jan Kasl, FRICS
Architekt a politik. V letech 1998-2002 byl
primátorem hl. m. Prahy. Podílí se na tvorbě
aktualizace pražského strategického plánu, kterou
zpracovává IPR Praha.
MgA. David Kašpar
Neziskový producent v oblasti umění (Streetfor-art, Prádelna Bohnice, Plechárna Černý
Most) a ředitel příspěvkové organizace Praha 14
kulturní.

Architekt a urbanista. V posledních letech
se věnuje převážně stavbám pro bydlení
a urbanismu, a to formou návrhu, výuky
i výzkumu.
Ing. arch. Milan Körner, CSc.
Architekt a urbanista. Spoluvlastník a jednatel
společnosti AURS, s. r. o. Specializuje se
především na územní plány velkých celků zejména
ve středočeské oblasti (Pražský region aj.)
Mgr. Jana Kostelecká
Historička umění a publicistka. Je organizátorkou
projektu PechaKucha Night.

doc. Ing. arch. Roman Koucký
Architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog.
Ředitel Sekce plánování města v Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Ing. arch. Igor Kovačevič

Ekonomka a politička (ANO 2011). V současné
době působí jako náměstkyně primátorky hl. m.
Prahy.

Architekt. Spoluzakládal první české nezávislé
centrum architektury Centre for Central
European Architecture.
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prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Historik a teoretik architektury. Působí v Ústavu
dějin umění Akademie věd a přednáší na fakultě
architektury Technické univerzity v Liberci.

Architekt, urbanista, profesor Českého vysokého
učení technického v Praze. V současné době
působí jako proděkan pro zahraniční styky na
Fakultě architektury ČVUT.

Ing. Pavel Křeček

prof. Ing. arch. Miroslav Masák

Člen o. p. ČSSI – Praha. V současné době zastává
post předsedy České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Architekt, vysokoškolský profesor, bývalý
poradce prezidenta Václava Havla. Je výrazně
spjat s historií libereckého ateliéru SIAL, který
představoval od 60. let jeden z mála výrazných
a osobitých proudů tehdejší české architektury

Ing. arch. Kamil Kubiš
Architekt. V současné době působí jako zástupce
ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního
města Prahy.

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.
Developer. Zakladatel a majoritní vlastník
developerské firmy Central Group.

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
Architekt a vysokoškolský pedagog.
V současné době působí jako děkan Fakulty
architektury ČVUT.
Ing. Radek Lacko
Ekonom, politik (ANO 2011). V současné době
působí jako radní hl. m. Prahy pro oblast
zdravotnictví a bydlení.

Ing. arch. Ivan Lejčar
Architekt a urbanista. Vede vlastní ateliér Alej.
Specializuje se především na dopravní stavby
od dopravně-urbanistické koncepce
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Mgr. Vít Masare
Absolvent bezpečnostních studií na FSV UK.
V současné době působí na MHMP jako asistent
náměstka primátorky pro územní rozvoj.
RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.
Sociální geograf. Působí v Centru pro výzkum
města a regionů na UK, kde se zaměřuje
zejména na geografii bydlení z hlediska sociální
a prostorové spravedlnosti.
Mgr. Kristýna Meislová
Sociální geografka. Působí v oddělení
strategických studií Technologického centra AV ČR
jako analytička pro výzkum a vývoj.
Ing. arch. Pavla Melková
Architektka. V současné době působí jako
ředitelka Sekce detailu města v Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Mgr. Dan Merta
Historik umění. Ředitel Galerie Jaroslava
Fragnera v Praze.

Tomáš Benedikt Mohelník, Th.D.

PhDr. Daniela Retková

Katolický kněz, teolog. Od roku 2006 zastává
funkci provinciála české provincie dominikánů.

Kurátorka a manažerka Centra současného
umění DOX.

Ing. Petr Návrat, MSc.

Mgr. Štěpán Ripka

Odborník na městské plánování. Působí v Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako vedoucí
týmu pro participaci v plánování města.

Sociolog a etnograf se zájmem o politiky a praxe
sociálního začleňování. Předseda Platformy pro
sociální bydlení.

Mgr. Michal Němec

RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

Specialista analýz a prognóz na Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Přírodovědec a biolog zabývající se dynamikou,
krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy
a procesy, jako je například nová divočina,
suburbie a postkulturní krajina.

Ing. arch. Osamu Okamura

Ing. arch. Jan Sedlák

Architekt a publicista. Publikuje a přednáší
o japonské architekturě a spolupracuje v oblasti
propagace současné architektury s dalšími médii.

Architekt a urbanista. Dlouhá léta pracuje
na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména
na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce
19.století. V současné době působí jako odborný
asistent na Fakultě architektury ČVUT, vede ateliér
v ústavu navrhování.

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Sociální geograf, odborný asistent Přírodovědecké
fakulty UK. Zabývá se geografií venkova,
regionálním rozvojem, územním plánováním
a veřejnou správou.

Ing. arch. Vladimír Sitta
Krajinářský architekt. Jeho firma Terragram
projektuje v Austrálii, Asii a USA.

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.
Sociální geografka. Zabývá se výzkumem role
alternativních kultur a občanské participace
v restrukturalizaci post-socialistických měst.
Angažuje se v občanském sdružení Praguewatch.
Ing. arch. Josef Pleskot
Architekt. Vede vlastní kancelář AP Atelier.
Jeho stavby pravidelně reprezentují českou
architekturu v mezinárodních přehlídkách.

Mgr. Linda Sokačová
Socioložka se zaměřením na rodinnou politiku,
diskriminaci ve společnosti a rovné příležitosti.
Působí v obecně prospěšné společnosti
Alternativa 50+ a na MPSV.
Mgr. MgA. Lucie Stejskalová
Architekta a teoretička urbanismu. V současné
době působí jako vedoucí Kanceláře projektů
města na IPR Praha
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Mgr. Jiří Skalický

prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer

Historik a manažer. Ředitel Odboru památkové
péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Architekt a vysokoškolský pedagog s dlouholetými
pracovními zkušenostmi ze zahraničí (Austrálie,
UK). Člen Centra kvality bydlení.

Mgr. Jan Sládek

Ing. arch. Miroslav Šajtar

Sociolog a vysokoškolský pedagog. Působí
na Univerzitě Karlově v Praze.

Architekt a doktorand na FA ČVUT. V minulém roce
působil externě na IPR Praha jako člen odborného
týmu, který připravil analytickou část aktualizace
Strategického plánu hl. m. Prahy

Marcela Straková

Ing. akad. arch. Jan Šépka

Kulturní manažerka, fundraiserka a kurátorka.
Do roku 2013 byla součástí týmu Nové scény
ND, následně působila ve vedení Pražského
quadriennale.
PhDr. Zuzana Strnadová
Ředitelka Muzea hlavního města Prahy. Je členkou
výboru ICOM (Mezinárodní rady muzeí a galerií)
a předsedkyní pražské krajské sekce AMG
(Asociace muzeí a galerií ČR).
PhDr. Matěj Stropnický
Novinář, herec a politik (SZ). V současné době
působí jako náměstek primátorky hl. m. Prahy
pro územní rozvoj.

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Sociální geograf. Působí na Přírodovědecké
fakultě UK. Zabývá se mj. proměnami
postsocialistických měst a teoretickými přístupy
ke studiu měst.
Ing. arch. Kateřina Szentesiová
Architektka. Působí v Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy v Kanceláři
podpory plánu 99.
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Architekt. V současné době působí v Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy
jako vedoucí Kanceláře projektů a soutěží.
MgA. Olga Škochová
Spoluvede platformu Kvas, o.s. pro strategické
plánování v kultuře a kreativní participaci. Podílí
se na tvorbě aktualizace pražského strategického
plánu, kterou zpracovává IPR Praha.
M. Phil. Radek Špicar
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
V současné době působí v pobočce amerického
think tanku Aspen Institute.

Ondřej Šteffl
Ředitel společnosti Scio. Absolvoval
matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem
věd ze sociologie. Roku 1995 založil společnost
Scio, která se zabývá testováním vzdělávacích
výsledků škol i jednotlivců.

Ing. Pavel Štěpán

Josef Vomáčka

Prezident Českého svazu stavebních inženýrů
(ČSSI) a ředitel architektonického a projektového
ateliéru Deltaplan.

Publicista, kurátor, kritik, organizátor, průvodce
a milovník lidí a kultury.

Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D.

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

VŠ pedagog (Katedra Environmental designu
FUA TUL), konzultant a projektový manažer.
Zabývá se problematikou prostorového plánování
a udržitelnosti bydlení. V minulosti mj. řídil SFŽP
ČR (2007– 2010).

Architekt a vysokoškolský pedagog. V roce 1978
emigroval do Nizozemí, kde se v Rotterdamu
etabloval jako samostatný architekt. Působí
na Fakultě architektury ČVUT.

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Specialista strategie a rozvoje na Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Ekonomka. Zaměřuje se na mezinárodní
ekonomické vztahy, měnové otázky, energetickou
bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou
a politikou.

Ing. Vojtěch Žabka

Ing. arch. David Tichý, Ph.D.
Architekt a pedagog na FA ČVUT. Pracoval v řadě
architektonických kanceláří v České republice
a v Německu. Je spoluzakladatel Centra
kvality bydlení.
Mgr. Tomáš Tožička
Technik, teolog a odborník na rozvojovou
problematiku. Dlouhodobě se teoreticky
i prakticky zabývá problémy rozvoje chudých
regionů.
Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt.
Manažer, konzultant a vysokoškolský pedagog.
V současné době působí na pozici ředitele Vyšší
odborné školy publicistiky.
Ing. arch. Lukáš Vacek
Architekt a urbanista. Doktorand na FA ČVUT.
V současné době působí na MHMP jako asistent
náměstka primátorky pro územní rozvoj.
11

poznámky
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více informací na www.ozvucnadeska.cz

