
2020/0141/OOM/MST

Dohoda se souhlasným prohlášením a žádostí o zápis

(dále jen „Dohoda")

Uzavřená ve smyslu § 508 a § 1746 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník")

mezi

Městská část Praha 4

Sídlo: Antala Staška 2059/80b, 140 46, Praha 4

IČ: 00063584

Zastoupená: Bc. Michalem Hrozou, místostarostou městské části Praha 4,

na základě plné moci ze dne 15. 5. 2019

(dále jen „Městská část")

a

4-Energetická, a.s.

Sídlo: Praha 4 - Nusle, Táborská 350/32, PSČ 14045

IČ: 28550901

Sp. zn.: B 15147 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupení: Filip Neusser, předseda představenstva a Ing. Vladimír Vedral, místopředseda
představenstva

(dále jen „4E")

(dále jen „Smluvní strany")

jejíž znění je následující:

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že vzhledem k tomu, že:

a) Hlavní město Praha je vlastníkem nemovitosti, a to pozemku pare. č. 206/1, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, o rozloze 293 m2,který se nachází v obci Praha, katastrální území
Michle, zapsaného na LV č. 1553 Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha (dále jen „Nemovitost 1"); Hlavní město Praha je vlastníkem nemovitosti, a
to pozemku pare. č. 2125/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o rozloze 697 m2,
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který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, zapsaného na LV č. 1553 Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Nemovitost 2"), dále
vše společně i jen jako „Nemovitosti".

b) Nemovitosti jsou svěřeny do správy Městské části.
c) Součástí Nemovitosti 1 je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, a to stavba

technického vybavení (dále jen „Budova 1"); součástí Nemovitosti 2 je stavební objekt,
budova s č. p. 1269, a to stavba občanského vybavení (dále jen „Budova 2"); dále vše
společně i jen jako „Budovy".

d) V Budově 1 se nachází strojní zařízení, konkrétně předávací stanice včetně všech součástí,
příslušenství a připojení na rozvody potřebné k jejímu provozu, přičemž konkrétní poloha
předávací stanice je vymezena v příloze č. 1 této Dohody a bližší technická specifika v čl. II.
odst. 2 této Dohody (dále jen „Stroj 1");
v Budově 1 se dále nachází strojní zařízení, konkrétně výměníková stanice včetně všech
součástí, příslušenství a připojení na rozvody potřebné k jejímu provozu, přičemž konkrétní
poloha výměníkové stanice je vymezena v příloze č. 2 této Dohody a bližší technická specifika
v čl. II. odst. 3 této Dohody (dále jen „Stroj 2");
v Budově 2 se nachází strojní zařízení, konkrétně výměníková stanice včetně všech součástí,
příslušenství a připojení na rozvody potřebné k jejímu provozu, přičemž konkrétní poloha
výměníkové stanice je vymezena v příloze č. 3 této Dohody a bližší technická specifika v čl. II.
odst. 4 této Dohody (dále jen „Stroj 3"); dále vše společně i jen jako „Stroje".

e) Stroje byly vloženy jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu 4E.

dohodiv se Smluvní strany na následujícím:

II.

1. Smluvní strany se shodly na zápisu poznámky o výhrad^ vlastnictví pro každý ze Strojů
samostatně, a to ve znění poznámek o výhradě vlastnictví, jak jsou uvedeny v odst. 2, 3 a 4 tohoto
článku.

2. Znění poznámky výhrady vlastnictví k Nemovitosti 1 a Stroji 1: Společnost 4-Energetická, a.s. si
vyhrazuje vlastnické právo k upevněnému stroji - zařízení, a to předávací stanici, která je umístěna
ve druhém podzemním podlaží, na podestě, a to budovy - stavby technického vybavení bez čísla
popisného a evidenčního, která je součástí pozemku pare. č. 206/1, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, o rozloze 293 m2, který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle,
zapsaný na příslušném LV Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště
Praha. Stroj slouží pro úpravu parametrů topné vody na hodnoty požadované odběrným tepelným
zařízením, resp. k regulaci dodávky tepla a případně teplé vody přes navazující tepelnou síť nebo
tepelné přípojky. Typově se jedná o předávací stanici s regulačními prvky. Stanice je osazena
regulátory, servomotory, měřiči tepla, cirkulačními čerpadly, oběhovými čerpadly, jakožto i

dalšími součástmi, příslušenstvím a připojením na rozvody potřebné k jejímu provozu. Vlastníkem
uvedeného stroje je na základě výhrady ve smyslu § 508 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

ve smyslu § 23 odst. 1 písm. p) zák. 256/2013 Sb., katastrální zákon, společnost 4-Energetická, a.s.,
sídlo: Praha 4 - Nusle, Táborská 350/32, PSČ 14045, IČ: 28550901, sp. zn.: B 15147 vedená u

Městského soudu v Praze. Stroj není na základě této výhrady součástí uvedené nemovitosti.
3. Znění poznámky výhrady vlastnictví k Nemovitosti 1 a Stroji 2: Společnost 4-Energetická, a.s. si

vyhrazuje vlastnické právo k upevněnému stroji - zařízení, a to výměníkové stanici, která je
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který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, zapsaného na LV č. 1553 Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Nemovitost 2"), dále 
vše společně i jen jako „Nemovitosti".

b) Nemovitosti jsou svěřeny do správy Městské části.
c) Součástí Nemovitosti 1 je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, a to stavba 

technického vybavení (dále jen „Budova 1"); součástí Nemovitosti 2 je stavební objekt, 
budova s č. p. 1269, a to stavba občanského vybavení (dále jen „Budova 2"); dále vše 
společně i jen jako „Budovy".

d) V Budově 1 se nachází strojní zařízení, konkrétně předávací stanice včetně všech součástí, 
příslušenství a připojení na rozvody potřebné k jejímu provozu, přičemž konkrétní poloha 
předávací stanice je vymezena v příloze č. 1 této Dohody a bližší technická specifika v čl. II. 
odst. 2 této Dohody (dále jen „Stroj 1");
v Budově 1 se dále nachází strojní zařízení, konkrétně výměníková stanice včetně všech 
součástí, příslušenství a připojení na rozvody potřebné k jejímu provozu, přičemž konkrétní 
poloha výměníkové stanice je vymezena v příloze č. 2 této Dohody a bližší technická specifika 
v čl. II. odst. 3 této Dohody (dále jen „Stroj 2");
v Budově 2 se nachází strojní zařízení, konkrétně výměníková stanice včetně všech součástí, 
příslušenství a připojení na rozvody potřebné k jejímu provozu, přičemž konkrétní poloha 
výměníkové stanice je vymezena v příloze č. 3 této Dohody a bližší technická specifika v čl. II. 
odst. 4 této Dohody (dále jen „Stroj 3"); dále vše společně i jen jako „Stroje".

e) Stroje byly vloženy jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu 4E.

dohodiv se Smluvní strany na následujícím:

II.

1. Smluvní strany se shodly na zápisu poznámky o výhrad^ vlastnictví pro každý ze Strojů 
samostatně, a to ve znění poznámek o výhradě vlastnictví, jak jsou uvedeny v odst. 2, 3 a 4 tohoto 
článku.

2. Znění poznámky výhrady vlastnictví k Nemovitosti 1 a Stroji 1: Společnost 4-Energetická, a.s. si 
vyhrazuje vlastnické právo k upevněnému stroji - zařízení, a to předávací stanici, která je umístěna 
ve druhém podzemním podlaží, na podestě, a to budovy - stavby technického vybavení bez čísla 
popisného a evidenčního, která je součástí pozemku pare. č. 206/1, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o rozloze 293 m2, který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, 
zapsaný na příslušném LV Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha. Stroj slouží pro úpravu parametrů topné vody na hodnoty požadované odběrným tepelným 
zařízením, resp. k regulaci dodávky tepla a případně teplé vody přes navazující tepelnou síť nebo 
tepelné přípojky. Typově se jedná o předávací stanici s regulačními prvky. Stanice je osazena 
regulátory, servomotory, měřiči tepla, cirkulačními čerpadly, oběhovými čerpadly, jakožto i 
dalšími součástmi, příslušenstvím a připojením na rozvody potřebné k jejímu provozu. Vlastníkem 
uvedeného stroje je na základě výhrady ve smyslu § 508 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
ve smyslu § 23 odst. 1 písm. p) zák. 256/2013 Sb., katastrální zákon, společnost 4-Energetická, a.s., 
sídlo: Praha 4 - Nusle, Táborská 350/32, PSČ 14045, IČ: 28550901, sp. zn.: B 15147 vedená u 
Městského soudu v Praze. Stroj není na základě této výhrady součástí uvedené nemovitosti.

3. Znění poznámky výhrady vlastnictví k Nemovitosti 1 a Stroji 2: Společnost 4-Energetická, a.s. si 
vyhrazuje vlastnické právo k upevněnému stroji - zařízení, a to výměníkové stanici, která je
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umístěna v prvním nadzemním podlaží budovy - stavby technického vybavení bez čísla popisného
a evidenčního, která je součástí pozemku pare. č. 206/1, druh pozemku zastavěná plocha a

nádvoří, o rozloze 293 m2, který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, zapsaný na

příslušném LV Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Stroj
slouží k přeměně teplotních a tlakových parametrů a následné distribuci tepla ve formě horké
vody s úpravou výstupních parametrů, tzn. teploty i tlaku. Typově se jedná o výměníkovou stanici
s deskovými výměníky. Stanice je osazena výměníky, měřiči tepla, systémem MaR, oběhovými
čerpadly, jakožto i dalšími součástmi, příslušenstvím a připojením na rozvody potřebné k jejímu
provozu. Vlastníkem uvedeného stroje je na základě výhrady ve smyslu § 508 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a ve smyslu § 23 odst. 1 písm. p) zák. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
společnost 4-Energetická, a.s., sídlo: Praha 4 - Nusle, Táborská 350/32, PSČ 14045, IČ: 28550901,
sp. zn.: B 15147 vedená u Městského soudu v Praze. Stroj není na základě této výhrady součástí
uvedené nemovitosti.

4. Znění poznámky výhrady vlastnictví k Nemovitosti 2 a Stroji 3: Společnost 4-Energetická, a.s. si
vyhrazuje vlastnické právo k upevněnému stroji - zařízení, a to výměníkové stanici, která je
umístěna v prvním podzemním podlaží budovy - stavby občanského vybavení, č. p. 1269, která je
součástí pozemku pare. č. 2125/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o rozloze 697 m2,
který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, zapsaný na příslušném LV Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Stroj slouží k přeměně teplotních a

tlakových parametrů a následné distribuci tepla ve formě horké vody s úpravou výstupních
parametrů, tzn. teploty i tlaku. Typově se jedná o výměníkovou stanici s deskovými výměníky.
Stanice je osazena výměníky pro topný systém a pro přípravu teplé vody, měřiči tepla, systémem
MaR, cirkulačními čerpadly, oběhovými čerpadly, jakožto i dalšími součástmi, příslušenstvím a

připojením na rozvody potřebné k jejímu provozu. Vlastníkem uvedeného stroje je na základě
výhrady ve smyslu § 508 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu § 23 odst. 1 písm. p)
zák. 256/2013 Sb., katastrální zákon, společnost 4-Energetická, a.s., sídlo: Praha 4 - Nusle,
Táborská 350/32, PSČ 14045, IČ: 28550901, sp. zn.: B 15147 vedená u Městského soudu v Praze.
Stroj není na základě této výhrady součástí uvedené nemovitosti.

5. 4E prohlašuje, že Stroje jsou v jejím vlastnictví.
6. Městská část, jako oprávněná osoba na místě vlastníka Nemovitostí s prohlášením a výhradami

uvedenými v odst. 2, odst. 3 a odst. 4 tohoto článku a se zápisem příslušných poznámek do
katastru nemovitostí výslovně souhlasí.

7. Smluvní strany dále prohlašují, že všechny Stroje byly k okamžiku podání žádosti již s příslušnými
Nemovitostmi spojeny a dále prohlašují, že se v případě žádného ze Strojů nejedná o stroj, který
by nahrazoval stroj jiný a že Nemovitosti nejsou zatíženy věcným právem, které by mohlo být
zápisem výhrady zkráceno.

8. Smluvní strany tak výslovně prohlašují a souhlasí s tím, že Stroje jsou samostatnými movitými
věcmi ve vlastnictví 4E a že tyto skutečnosti nejsou mezi nimi sporné ani pochybné, a že vymezení
Strojů touto Dohodou je jednoznačné, dostatečně určité a nevzbuzuje žádné pochybnosti.

9. Městská část prohlašuje, že pro uzavření Dohody ji nejsou známé žádné formální ani věcné
překážky a jsou splněny veškeré formální podmínky, které stanovují právní předpisy.

1. Smluvní strany pak tímto společně žádají Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, aby dle § 508 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve vazbě na § 23 odst. 1
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umístěna v prvním nadzemním podlaží budovy - stavby technického vybavení bez čísla popisného 
a evidenčního, která je součástí pozemku pare. č. 206/1, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, o rozloze 293 m2, který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, zapsaný na 
příslušném LV Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Stroj 
slouží k přeměně teplotních a tlakových parametrů a následné distribuci tepla ve formě horké 
vody s úpravou výstupních parametrů, tzn. teploty i tlaku. Typově se jedná o výměníkovou stanici 
s deskovými výměníky. Stanice je osazena výměníky, měřiči tepla, systémem MaR, oběhovými 
čerpadly, jakožto i dalšími součástmi, příslušenstvím a připojením na rozvody potřebné k jejímu 
provozu. Vlastníkem uvedeného stroje je na základě výhrady ve smyslu § 508 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a ve smyslu § 23 odst. 1 písm. p) zák. 256/2013 Sb., katastrální zákon, 
společnost 4-Energetická, a.s., sídlo: Praha 4 - Nusle, Táborská 350/32, PSČ 14045, IČ: 28550901, 
sp. zn.: B 15147 vedená u Městského soudu v Praze. Stroj není na základě této výhrady součástí 
uvedené nemovitosti.

4. Znění poznámky výhrady vlastnictví k Nemovitosti 2 a Stroji 3: Společnost 4-Energetická, a.s. si 
vyhrazuje vlastnické právo k upevněnému stroji - zařízení, a to výměníkové stanici, která je 
umístěna v prvním podzemním podlaží budovy - stavby občanského vybavení, č. p. 1269, která je 
součástí pozemku pare. č. 2125/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o rozloze 697 m2, 
který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, zapsaný na příslušném LV Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Stroj slouží k přeměně teplotních a 
tlakových parametrů a následné distribuci tepla ve formě horké vody s úpravou výstupních 
parametrů, tzn. teploty i tlaku. Typově se jedná o výměníkovou stanici s deskovými výměníky. 
Stanice je osazena výměníky pro topný systém a pro přípravu teplé vody, měřiči tepla, systémem 
MaR, cirkulačními čerpadly, oběhovými čerpadly, jakožto i dalšími součástmi, příslušenstvím a 
připojením na rozvody potřebné k jejímu provozu. Vlastníkem uvedeného stroje je na základě 
výhrady ve smyslu § 508 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu § 23 odst. 1 písm. p) 
zák. 256/2013 Sb., katastrální zákon, společnost 4-Energetická, a.s., sídlo: Praha 4 - Nusle, 
Táborská 350/32, PSČ 14045, IČ: 28550901, sp. zn.: B 15147 vedená u Městského soudu v Praze. 
Stroj není na základě této výhrady součástí uvedené nemovitosti.
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6. Městská část, jako oprávněná osoba na místě vlastníka Nemovitostí s prohlášením a výhradami 

uvedenými v odst. 2, odst. 3 a odst. 4 tohoto článku a se zápisem příslušných poznámek do 
katastru nemovitostí výslovně souhlasí.

7. Smluvní strany dále prohlašují, že všechny Stroje byly k okamžiku podání žádosti již s příslušnými 
Nemovitostmi spojeny a dále prohlašují, že se v případě žádného ze Strojů nejedná o stroj, který 
by nahrazoval stroj jiný a že Nemovitosti nejsou zatíženy věcným právem, které by mohlo být 
zápisem výhrady zkráceno.

8. Smluvní strany tak výslovně prohlašují a souhlasí s tím, že Stroje jsou samostatnými movitými 
věcmi ve vlastnictví 4E a že tyto skutečnosti nejsou mezi nimi sporné ani pochybné, a že vymezení 
Strojů touto Dohodou je jednoznačné, dostatečně určité a nevzbuzuje žádné pochybnosti.

9. Městská část prohlašuje, že pro uzavření Dohody ji nejsou známé žádné formální ani věcné 
překážky a jsou splněny veškeré formální podmínky, které stanovují právní předpisy.

1. Smluvní strany pak tímto společně žádají Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha, aby dle § 508 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve vazbě na § 23 odst. 1 
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písm. p) zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon a § 72 vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální
vyhláška, aby zapsal poznámku výhrady vlastnictví kvýše specifikovaným Nemovitostem, u

Nemovitosti 1 a Stroje 1 ve znění dle čl. II. odst. 2, u Nemovitosti 1 a Stroje 2 ve znění dle čl. II.
odst. 3 a u Nemovitosti 2 a Stroje 3 ve znění dle čl. II. odst. 4.

2. Smluvní strany současně deklarují, že výhrada vlastnického práva ke třem Strojům je
zakomponována v rámci této jedné Dohody, a to z důvodu hospodárnosti. Pokud některý ze
Strojů nebo některá z Nemovitostí nebude podmínky pro zápis poznámky splňovat, tak Smluvní
strany žádají, aby došlo k zápisu poznámky případně jen k některým ze Strojů. Provedení zápisu
poznámky ke každému ze Strojů je tak ve vztahu k ostatním Strojům nezávislé a nepodmíněné.
O provedení zápisu poznámek ke každému z definovaných Strojů je tak žádáno samostatně.

IV.

1. Stroje zůstanou ve výlučném vlastnictví 4E, a to bez ohledu na způsob jejich provozu, údržbu,
opravy či výměnu jejich částí, jednotlivých částí či celých komponent či dílčích součástí či dílčích
strojních zařízení či určitého strojního celku.

2. V případě, že 4E provede na Strojích nebo některém z nich takové úpravy nebo změny, které
budou dle právních předpisů vyžadovat k zachování vlastnického práva 4E k takto upraveným
Strojům nové souhlasné prohlášení, zavazují se Smluvní strany vyvinout součinnost a postupovat
tak, že na výzvu 4E druhá smluvní strana uzavře novou dohodu o souhlasném prohlášení či
poskytne nové souhlasné prohlášení, s obdobným obsahem, jako má tato Dohoda, tak, aby bylo
zachováno, potvrzeno či obnoveno vlastnické právo 4E k takto upravenému stroji.

3. V případě, že bude mít Městská část v úmyslu převést vlastnické právo k Nemovitostem či
Budovám či jen k některým z nich, a to bez ohledu na konkrétní právní důvod, bude Městská část
o takovém záměru 4E předem písemně informovat a záměr se 4E projedná. Městská část přitom
bude nového vlastníka informovat o výhradě vlastnického práva ve smyslu této dohody, přičemž
obsahem smlouvy s novým vlastníkem bude: a) prohlášení nového vlastníka o seznámení
s obsahem této dohody, b) výslovný souhlas nového vlastníka s výhradou vlastnického práva dle
této dohody, c) výslovný závazek nového vlastníka ve smyslu odst. 2 tohoto článku a d) povinnost
nového vlastníka v případě další změny vlastnického práva zakomponovat povinnosti dle tohoto
odstavce i do další smlouvy s případným dalším vlastníkem.

V.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že zápis poznámky o výhradě vlastnického práva ke Strojům a

veškeré procesní kroky zajistí na vlastní náklady 4E. Zápis poznámky u příslušného katastrálního
úřadu provede 4E bezodkladně po doručení informace a dokladu ze strany Městské části o
uveřejnění této Dohody v registru smluv.

2. Pro případné vyloučení pochybností Městská část výslovně deklaruje, že nepožaduje ze strany 4E
v souvislosti s uzavřením této Dohody či udělením souhlasného prohlášení žádnou úplatu či jiné
plnění.

3. Smluvní strany dále prohlašují, že mezi sebou nemají v souvislosti se Stroji a jejich obsluhou či
jejich užíváním ze strany 4E do uzavřením této dohody žádné nevypořádané závazky či nároky a

deklarují, že uzavřením Dohody jsou takové jejich vzájemné vztahy narovnány.
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písm. p) zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon a § 72 vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální 
vyhláška, aby zapsal poznámku výhrady vlastnictví kvýše specifikovaným Nemovitostem, u 
Nemovitosti 1 a Stroje 1 ve znění dle čl. II. odst. 2, u Nemovitosti 1 a Stroje 2 ve znění dle čl. II. 
odst. 3 a u Nemovitosti 2 a Stroje 3 ve znění dle čl. II. odst. 4.

2. Smluvní strany současně deklarují, že výhrada vlastnického práva ke třem Strojům je 
zakomponována v rámci této jedné Dohody, a to z důvodu hospodárnosti. Pokud některý ze 
Strojů nebo některá z Nemovitostí nebude podmínky pro zápis poznámky splňovat, tak Smluvní 
strany žádají, aby došlo k zápisu poznámky případně jen k některým ze Strojů. Provedení zápisu 
poznámky ke každému ze Strojů je tak ve vztahu k ostatním Strojům nezávislé a nepodmíněné. 
O provedení zápisu poznámek ke každému z definovaných Strojů je tak žádáno samostatně.

IV.

1. Stroje zůstanou ve výlučném vlastnictví 4E, a to bez ohledu na způsob jejich provozu, údržbu, 
opravy či výměnu jejich částí, jednotlivých částí či celých komponent či dílčích součástí či dílčích 
strojních zařízení či určitého strojního celku.

2. V případě, že 4E provede na Strojích nebo některém z nich takové úpravy nebo změny, které 
budou dle právních předpisů vyžadovat k zachování vlastnického práva 4E k takto upraveným 
Strojům nové souhlasné prohlášení, zavazují se Smluvní strany vyvinout součinnost a postupovat 
tak, že na výzvu 4E druhá smluvní strana uzavře novou dohodu o souhlasném prohlášení či 
poskytne nové souhlasné prohlášení, s obdobným obsahem, jako má tato Dohoda, tak, aby bylo 
zachováno, potvrzeno či obnoveno vlastnické právo 4E k takto upravenému stroji.

3. V případě, že bude mít Městská část v úmyslu převést vlastnické právo k Nemovitostem či 
Budovám či jen k některým z nich, a to bez ohledu na konkrétní právní důvod, bude Městská část 
o takovém záměru 4E předem písemně informovat a záměr se 4E projedná. Městská část přitom 
bude nového vlastníka informovat o výhradě vlastnického práva ve smyslu této dohody, přičemž 
obsahem smlouvy s novým vlastníkem bude: a) prohlášení nového vlastníka o seznámení 
s obsahem této dohody, b) výslovný souhlas nového vlastníka s výhradou vlastnického práva dle 
této dohody, c) výslovný závazek nového vlastníka ve smyslu odst. 2 tohoto článku a d) povinnost 
nového vlastníka v případě další změny vlastnického práva zakomponovat povinnosti dle tohoto 
odstavce i do další smlouvy s případným dalším vlastníkem.

V.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že zápis poznámky o výhradě vlastnického práva ke Strojům a 
veškeré procesní kroky zajistí na vlastní náklady 4E. Zápis poznámky u příslušného katastrálního 
úřadu provede 4E bezodkladně po doručení informace a dokladu ze strany Městské části o 
uveřejnění této Dohody v registru smluv.

2. Pro případné vyloučení pochybností Městská část výslovně deklaruje, že nepožaduje ze strany 4E 
v souvislosti s uzavřením této Dohody či udělením souhlasného prohlášení žádnou úplatu či jiné 
plnění.

3. Smluvní strany dále prohlašují, že mezi sebou nemají v souvislosti se Stroji a jejich obsluhou či 
jejich užíváním ze strany 4E do uzavřením této dohody žádné nevypořádané závazky či nároky a 
deklarují, že uzavřením Dohody jsou takové jejich vzájemné vztahy narovnány.
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1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2016 Sb., o registru smluv, přičemž
uveřejnění zajišťuje Městská část. Smluvní strany se přitom dohodly, že uveřejnění této Dohody
provádějí především z opatrnosti i v případě, pokud by povinnost uveřejnění nebyla zákonem
stanovena.

2. Nedílnou součástí této dohody je její příloha č. 1 specifikace Stroje 1. Nedílnou součástí této
dohody je její příloha č. 2 specifikace Stroje 2. Nedílnou součástí této dohody je její příloha č. 3
specifikace Stroje 3. Součástí této Dohody je pouze informativní přehled klíčových součástí a
příslušenství či dalšího zařízení Strojů, a to v příloze č. 4.

3. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jedno vyhotovení s úředně ověřenými podpisy
obdrží 4E, a to pro účely zajištění zápisu poznámky do katastru nemovitostí. Každá smluvní strana
pak obdrží jedno vyhotovení bez ověřených podpisů pro interní potřeby.

4. Tuto Dohodu je možno měnit pouze v listinné podobě, a to formou číslovaných dodatků
podepsaných zástupci obou smluvních stran.

5. S obsahem této Dohody Smluvní strany připojením podpisů výslovně souhlasí.

V Praze dne 2020 V Praze dne 2020

Městská část Praha 4 ^ g jfjjfj 4 - Energetická, a.s.

Bc. Michal Hroza Filip Neusser,

místosta rosta předseda představenstva

Ing. Vladimír Vedral
Ni/c podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4
potvrzují, >c jsou v případě tohoto právního úkonu splněny
podmínky uvedené v us,tanovení§ 43
o ]/
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Příloha č. 1 - 3

Příloha č. 1: Specifikace stroje 1

Předávacístanice

Předávací stanice je umístěna ve druhém podzemním podlaží, na podestě, a to budovy - stavby
technického vybavení bez čísla popisného a evidenčního, která je součástí pozemku pare. č. 206/1,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o rozloze 293 m2, který se nachází v obci Praha,
katastrální území Michle, zapsaný na příslušném LV Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha. Stroj slouží pro úpravu parametrů topné vody na hodnoty požadované
odběrným tepelným zařízením, resp. k regulaci dodávky tepla a případně teplé vody přes navazující
tepelnou síť nebo tepelné přípojky. Typově se jedná o předávací stanici s regulačními prvky. Stanice
je osazena regulátory, servomotory, měřiči tepla, cirkulačními čerpadly, oběhovými čerpadly, jakožto
i dalšími součástmi, příslušenstvím a připojením na rozvody potřebné k jejímu provozu.

Příloha č. 2: Specifikace stroje 2

Výměníková stanice

Výměníková stanice je umístěna v prvním nadzemním podlaží budovy - stavby technického vybavení
bez čísla popisného a evidenčního, která je součástí pozemku pare. č. 206/1, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, o rozloze 293 m2,který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, zapsaný
na příslušném LV Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Stroj
slouží k přeměně teplotních a tlakových parametrů a následné distribuci tepla ve formě horké vody
s úpravou výstupních parametrů, tzn. teploty i tlaku. Typově se jedná o výměníkovou stanici
s deskovými výměníky. Stanice je osazena výměníky, měřiči tepla, systémem MaR, oběhovými
čerpadly, jakožto i dalšími součástmi, příslušenstvím a připojením na rozvody potřebné k jejímu
provozu.

Příloha č. 3: Specifikace stroje 3

Výměníková stanice

Výměníková stanice je umístěna v prvním podzemním podlaží budovy - stavby občanského vybavení,
č. p. 1269, která je součástí pozemku pare. č. 2125/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o
rozloze 697 m2, který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, zapsaný na příslušném LV

Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Stroj slouží k přeměně
teplotních a tlakových parametrů a následné distribuci tepla ve formě horké vody s úpravou
výstupních parametrů, tzn. teploty i tlaku. Typově se jedná o výměníkovou stanici s deskovými
výměníky. Stanice je osazena výměníky pro topný systém a pro přípravu teplé vody, měřiči tepla,
systémem MaR, cirkulačními čerpadly, oběhovými čerpadly, jakožto i dalšími součástmi,
příslušenstvím a připojením na rozvody potřebné k jejímu provozu.

Příloha č. 1 - 3

Příloha č. 1: Specifikace stroje 1 

Předávací stanice

Předávací stanice je umístěna ve druhém podzemním podlaží, na podestě, a to budovy - stavby 
technického vybavení bez čísla popisného a evidenčního, která je součástí pozemku pare. č. 206/1, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o rozloze 293 m2, který se nachází v obci Praha, 
katastrální území Michle, zapsaný na příslušném LV Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha. Stroj slouží pro úpravu parametrů topné vody na hodnoty požadované 
odběrným tepelným zařízením, resp. k regulaci dodávky tepla a případně teplé vody přes navazující 
tepelnou síť nebo tepelné přípojky. Typově se jedná o předávací stanici s regulačními prvky. Stanice 
je osazena regulátory, servomotory, měřiči tepla, cirkulačními čerpadly, oběhovými čerpadly, jakožto 
i dalšími součástmi, příslušenstvím a připojením na rozvody potřebné k jejímu provozu.

Příloha č. 2: Specifikace stroje 2 

Výměníková stanice

Výměníková stanice je umístěna v prvním nadzemním podlaží budovy - stavby technického vybavení 
bez čísla popisného a evidenčního, která je součástí pozemku pare. č. 206/1, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o rozloze 293 m2, který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, zapsaný 
na příslušném LV Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Stroj 
slouží k přeměně teplotních a tlakových parametrů a následné distribuci tepla ve formě horké vody 
s úpravou výstupních parametrů, tzn. teploty i tlaku. Typově se jedná o výměníkovou stanici 
s deskovými výměníky. Stanice je osazena výměníky, měřiči tepla, systémem MaR, oběhovými 
čerpadly, jakožto i dalšími součástmi, příslušenstvím a připojením na rozvody potřebné k jejímu 
provozu.
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Výměníková stanice

Výměníková stanice je umístěna v prvním podzemním podlaží budovy - stavby občanského vybavení, 
č. p. 1269, která je součástí pozemku pare. č. 2125/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o 
rozloze 697 m2, který se nachází v obci Praha, katastrální území Michle, zapsaný na příslušném LV 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Stroj slouží k přeměně 
teplotních a tlakových parametrů a následné distribuci tepla ve formě horké vody s úpravou 
výstupních parametrů, tzn. teploty i tlaku. Typově se jedná o výměníkovou stanici s deskovými 
výměníky. Stanice je osazena výměníky pro topný systém a pro přípravu teplé vody, měřiči tepla, 
systémem MaR, cirkulačními čerpadly, oběhovými čerpadly, jakožto i dalšími součástmi, 
příslušenstvím a připojením na rozvody potřebné k jejímu provozu.



Stroj 3

POČET 1

DRUH ZAŘÍZENÍ SPÉCI ROK DÉLKA
FIKACE INSTALACE

KS / M

Deskový výměník: ;

Deskový výměník (bez označeni. š=60 v=i20.h=40 cm.vč. izotóce) 60x120x40 1999 1

Potrubí: [ - -

cceiové topenářské trubky bezešvé DN 100 1999 8
ocelové topenářské trubky bezešvé DN 80 1999 8
ocelové topenářské trubky bezešvé DN5C 1999 6

| ocelové topenářské trubky bezešve DN 25 1999 2
locelove topenářské trubky bezešvé DN 15 1999 2

Armatury:
kulový kohout DN 80 1999 2
kíapka uzavírací DN 80 1999 1

filtr přírubový DN 100 1999 1

filtr přírubový DN 80 1999 1

trojcestný ventil DN 100 1999 1

trojcestný ventil DN 50 1999 1

regulační ventil přímý DN 80 1999 1

zpětné klapka DN 80 1999 2
zpětná klapka DN 50 1999 2
pojistný ventil DN 25 1999 2
vypouštécí kohout DN 15 1999 3
odvzdušrtovaci ventil DN 15 1999 2

Regulační přístroje:
servomotor Honeywell M7425C1000-4 1999 1

servomotor Honeywell ML7420A3006-3 1999 1

Landis&Gear SKC 62 1999 1

Měřicí přístroje:
v maietku PT, a.s

Oběhová čerpadla:
WILO P80/250T 1999 1

KSB RIOVAR 84-250G 1999 1

WILO TOP SD50/10 1999 1

Expanzomat:
expanzomat Maxivarem 700 I 1995 1

i

Stroj 3

DRUH ZAŘÍZENÍ SPÉCI
FIKACE

ROK
INSTALACE

POČET 1 
DÉLKA

KS / M

Deskový výměník: ;

Deskový výměník (bez označeni. š=60 v=i20.h=40 cm.vč. izotóce) 60x120x40 1999 1

Potrubí: [ - -
cceiové topenářské trubky bezešvé DN 100 1999 8
ocelové topenářské trubky bezešvé DN 80 1999 8
ocelové topenářské trubky bezešvé DN5C 1999 6

| ocelové topenářské trubky bezešve DN 25 1999 2
locelove topenářské trubky bezešvé DN 15 1999 2

Armatury:
kulový kohout DN 80 1999 2
kíapka uzavírací DN 80 1999 1
filtr přírubový DN 100 1999 1
filtr přírubový DN 80 1999 1
trojcestný ventil DN 100 1999 1
trojcestný ventil DN 50 1999 1
regulační ventil přímý DN 80 1999 1
zpětné klapka DN 80 1999 2
zpětná klapka DN 50 1999 2
pojistný ventil DN 25 1999 2
vypouštécí kohout DN 15 1999 3
odvzdušrtovaci ventil DN 15 1999 2

Regulační přístroje:
servomotor Honeywell M7425C1000-4 1999 1
servomotor Honeywell ML7420A3006-3 1999 1
Landis&Gear SKC 62 1999 1

Měřicí přístroje:
v maietku PT, a.s

Oběhová čerpadla:
WILO P80/250T 1999 1
KSB RIOVAR 84-250G 1999 1
WILO TOP SD50/10 1999 1

Expanzomat:
expanzomat Maxivarem 700 I 1995 1

i



Stroj 2

POČET/ROKDRUH 2A&ZENI SPÉCI DÉLKAFlKACEINSTALACE KS / M

Deskové výměníky:
o^akovy výměník ALFA LAVAL CB-30Q-2OIU 2003 2
........'•• .......................... 1.11............- ?

PťJtruiai:
ocetové toperařSKe trubky oezaávě DN tOO UM ... 30
éeekjvě Ipperářvco Srubky Cezeývé DN 50 1998 4
oc&Jové topenáře trucky bezeáve DN 25 1998 16

Armatury:
loupě DN 100 i 2
SOLípŮ DN &5 1996 4
uzavírací klapka rnwcpřínjbcvá cm 19G 1998 6
uzavírací Placka maz?*ř rubová DN $0 1998 4
ohmy PBOUíačni venúl DN 65 1996 1

filtr přírubový cm 100 1996 1

CKSkalovaé ocelový Dři 100 1998 1

zpětná klapka ON 100 1996
pojistný venti DN 40 1996 2
vypouStěc ventl DN 15 1996 8
odvzduiňovaci ventil DN 15 1998 6

Regulační přistroj©:
servomotor SKB-32 na přímém ventilu DN 5 5 1938 1

Ochrany
tlaková ochrana 36-630 kpa 1996 7

tepíotní ochrana 0-140 *C 19S8 1

MéflCi přistrčíjo:
neni v nra^etku MČ Praha 4

Oběhová čerpadla:
GRUNDFQS UPS &0-120F 2007 T

GRUNDFOS UP€ 60-120 '936 t

Teploměry
toplornéry .0...-..f.20'M*.C... -998 4j

Tlakoměry
tlakoměry 0-400 kpa '998 2
Expamzomat
Zilmet 2DK> i f 933 1

Vyrovnávací a odptyi^ovaci zahizeni
Wrovrtjruac; á odpiyhovací zařízeni VOZ 206 MO 1998
zásobní plastová nádrž 500 l ÉLBI 1993 1

zás-eoní plastová nádrž 950 1 ELBl * 998 1

Izolace
tutxraS DN 100 1998 30
tUXHrt DN 50 199? 4
tuboiit DN 25 1998 *é

El. rozvody
rozvodmcova skfin .....UM 1

kabeláž 1998 ICO

Regulace |
íHdVríermni nsgMaoe 1996 1.00

i

CsiRem zafizerr i i

řmonlál i 1958, .'LU
montáž ^skovénp yym?r-jku . ... ,hi

Stroj 2

DRUH 2A&ZENI SPÉCI
FlKACE

ROK
INSTALACE

POČET/ 
DÉLKA
KS / M

Deskové výměníky:
o^akovy výměník ALFA LAVAL CB-30Q-2OIU
........ '•• .......................... 1.11............- ■

2003 2

PťJtruiai:
ocetové toperařSKe trubky oezaávě DN tOO UM ... 30
éeekjvě Ipperářvco Srubky Cezeývé DN 50 1998 4
oc&Jové topenáře trucky bezeáve DN 25 1998 16

Armatury:
loupě DN 100 i 2
SOLípŮ DN &5 1996 4
uzavírací klapka rnwcpřínjbcvá cm 19G 1998 6
uzavírací Placka maz£*ř rubová DN $0 1998 4

ohmy PBOUíačni venúl DN 65 1996 1
filtr přírubový cm 100 1996 1
CKSkalovaé ocelový Dři 100 1998 1
zpětná klapka ON 100 1996
pojistný venti DN 40 1996 2
vypouStěc ventl DN 15 1996 8
odvzduiňovaci ventil DN 15 1998 6

Regulační přistroj©:
servomotor SKB-32 na přímém ventilu DN 5 5 1938 1

Ochrany
tlaková ochrana 36-630 kpa 1996 7

tepíotní ochrana 0-140 *C 19S8 1

MéflCi přistrčí jo:
neni v nra^etku MČ Praha 4

Oběhová čerpadla:
GRUNDFQS UPS &0-120F 2007 T
GRUNDFOS UP€ 60-120 '936 t

Teploměry
toplornéry 0- f 20 *C -998 4j.......  'M ....

Tlakoměry
tlakoměry 0-400 kpa '998 2
Expamzomat
Zilmet 2DK> i f 933 1

Vyrovnávací a odptyi^ovaci zahizeni
Wrovrtjruac; á odpiyhovací zařízeni VOZ 206 MO 1998
zásobní plastová nádrž 500 l ÉLBI 1993 1
zás-eoní plastová nádrž 950 1 ELBl * 998 1

Izolace
tutxraS DN 100 1998 30
tUXHrt DN 50 199? 4
tuboiit DN 25 1998 *é

El. rozvody
rozvodmcova skfin .....UM 1
kabeláž 1998 ICO

Regulace |
íHdVríermni nsgMaoe 1996 1.00

i

CsiRem zafizerr i i

monlál i
ř 1958, .'LU

montáž ^skovénp yym£r-jku . ... ,hi



El. rozvody
rozvodnicová skříň 2001 1

kabeláž 2001 70

Regulace
ekvitermni regulace 2001 1.00

Celkem zařízení
?

_____

Montáž 2001 0.2

El. rozvody
rozvodnicová skříň 2001 1
kabeláž 2001 70

Regulace
ekvitermni regulace 2001 1.00

Celkem zařízení

■

_____

Montáž 2001 0.2



Příloha č. 4: Informativní přehled klíčových součástí a příslušenství či dalšího zařízení Strojů

Stroj 1
1----------------------------------------------- —--------"? -----—------------

POČET/
1

DRUH ZAŘÍZENÍ ROKSPÉCI FIKACE INSTALACE DÉLKAKS
/ M

PRIMÁR A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ”
Potrubí:
ocelové topenářské trubky bezešvé DN 65 2001 27
ocelové topenářské trubky bezešve DN 50 2001 22
ocelové topenářské trubky bezešvé DN 40 2001 1.5

Armatury:
kulový kohout DN 65 2001 7
kulový kohout DN 50 2001 5
filtr přírubový DN 65 2001 1

filtr závrtový DN 65 2001 2
filtr závitový DN 50 2007 1

trojcestný ventil přírubový DN 40 2007 1

trojcestný ventil přírubový DN 20 2001 1

ruční regulační ventil DN 65 20C1 1

regulátor diferenčního tlaku DN 50 2001 1

vypouštěci kohout DN 15 2001 5
odvzdušrtovací ventil DN 15 2001 5

Regulační přístroje:
servomotor BELIIVTO HT230-3-T 2007 1

servomotor BELIMO NV230-3 2001 1

Oběhová čerpadla:
Grundfos UPS 80-120 2007 1

Grundfos UMC 40-60 2001 1

Ochrany:
teplotní ochrana 30-90° C 2001' 1

teplotní ochrana 70-140° C 2001 1

Teploměry:
Teploměr 0-120 °C' 2001 8

Tlakoměry:
Tlakoměr 0-6 b1 2001 4

Izolace
tubolit DN 65 2001 27
tubolit DN 50 2001 22
tubolit DN 40 2001 1.5

TUV
Deskový výměník:
deskový výměník bez označení fCB 20. H80 - odhad) š=20.v=50.h=20 2001 1

Armatury:
kulový kohout DN 50 2001 2
kulový kohout DN 40 2001 2
kulový kohout DN 32 2001 2
kulový kohout DN 15 2001 1

zpětná klapka DN 50: 2007 1

zpětná klapka DN 32 | 2001 -1

pojistný ventil DN 50| 2007 2
vypouštécí kohout DN 15! 2001 3
' odvzduěřiovací ventil DN 15! 2001 3

Oběhová čerpadla:
IWILO TOP Z40/7 2001 1

Teploměry:
| Teploměr 0-120 °C 2001 2

Tlakoměry:
ÍTIaKomér 0-6 b 2007 1

!

Vodoměr:
| vodoměr 2001 1
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Stroj 1
1----------------------------------------------- —--------"■ -----—------------

DRUH ZAŘÍZENÍ1 SPÉCI FIKACE
ROK

INSTALACE

POČET/
DÉLKA
KS / M

PRIMÁR A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ”
Potrubí:
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kulový kohout DN 65 2001 7
kulový kohout DN 50 2001 5
filtr přírubový DN 65 2001 1
filtr závrtový DN 65 2001 2
filtr závitový DN 50 2007 1
trojcestný ventil přírubový DN 40 2007 1
trojcestný ventil přírubový DN 20 2001 1
ruční regulační ventil DN 65 20C1 1
regulátor diferenčního tlaku DN 50 2001 1
vypouštěci kohout DN 15 2001 5
odvzdušrtovací ventil DN 15 2001 5

Regulační přístroje:
servomotor BELIIVTO HT230-3-T 2007 1
servomotor BELIMO NV230-3 2001 1

Oběhová čerpadla:
Grundfos UPS 80-120 2007 1
Grundfos UMC 40-60 2001 1

Ochrany:
teplotní ochrana 30-90° C 2001' 1
teplotní ochrana 70-140° C 2001 1

Teploměry:
Teploměr 0-120 °C' 2001 8

Tlakoměry:
Tlakoměr 0-6 b1 2001 4

Izolace
tubolit DN 65 2001 27
tubolit DN 50 2001 22
tubolit DN 40 2001 1.5

TUV
Deskový výměník:
deskový výměník bez označení fCB 20. H80 - odhad) š=20.v=50.h=20 2001 1

Armatury:
kulový kohout DN 50 2001 2
kulový kohout DN 40 2001 2
kulový kohout DN 32 2001 2
kulový kohout DN 15 2001 1
zpětná klapka DN 50: 2007 1
zpětná klapka DN 32 | 2001 -1
pojistný ventil DN 50| 2007 2
vypouštécí kohout DN 15! 2001 3

' odvzduěřiovací ventil DN 15! 2001 3

Oběhová čerpadla:
IWILO TOP Z40/7 2001 1

Teploměry:
| Teploměr 0-120 °C 2001 2

Tlakoměry:
ÍTIaKomér 0-6 b 2007 1

!
Vodoměr:

| vodoměr 2001 1



<*????&
Městská část Praha 4
Irena Michalcová
starostka

V Praze dne 15.května 2019
Č.j.: OKAS/IM/42/19/OPR

PLNA MOC

Městská část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč, PSČ
140 46, IČ 00063584, zastoupená starostkou Irenou Michalcovou

zmocňuje na základě Usnesení Rady městské části Praha 4 Č.10R-354/2019
ze dne 15.5.2019 Bc. Michala Hrozu, místostarostu městské části Praha 4,

aby po dobu výkonu funkce místostarosty městské části Praha 4 a po předchozím
rozhodnutí příslušných orgánů městské části Praha 4 právně jednal jménem městské
částí Praha 4 v oblasti věcných práv a relativních majetkových práv, pokud je
předmětem právního jednání nemovitost, a dále aby zastupoval městskou část Praha
4 před správními úřady v řízeních týkajících se nemovitostí. Zejména se jedná
o kupní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o výpůjčce, smlouvy darovací, smlouvy
o právu stavby, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o zřízení předkupního
práva, dohody spoluvlastníků, smlouvy o nájmu, smlouvy o pachtu, smlouvy
o stavebních úpravách nemovitosti uzavíraných s nájemcem či budoucím nájemcem,
smlouvy o smlouvách budoucích, o změny a ukončení smluv, o zákaz zcizení,
o zákaz zatížení, o prohlášení vlastníka, o souhlasy vlastníka, o návrhy a žádosti
správním úřadům (např. návrh na vklad do katastru nemovitostí), o oznámení záměru
hl. m. Praze rozhodnout o majetkoprávních úkonech.

Plnou moc přijímám;

Bc. Michal Hroza
místostarosta městské části Praha 4


