
M Ě S T S K Ý    Ú Ř A D    S U Š I C E
odbor dopravy a silničního hospodářství
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vpavlukova@mususice.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice, jako speciální stavební úřad příslušný 
podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle 
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14. 6. 2017 podal

Obec Hrádek, se sídlem: Hrádek 78, 342 01  Sušice 1, IČ: 002 55 530,   adresa pro doručování: 
Valbek, spol. s r.o., se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01  Liberec, IČ: 482 66 230,  (dále jen 
„stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona 

s t a v e b n í    p o v o l e n í

na stavbu:

„Hrádek u Sušice – chodníky podél II/187 (1. etapa)“

na pozemku parc. č. st. 117/2, st.142, 716/3, 718/1, 829/33, 829/41, 1282/1, 1282/2, 1282/8, 1282/9, 
1282/10, 1282/17, 1298/5, 1314 v katastrálním úřadu Hrádek u Sušice, v rozsahu stavebních objektů:

SO 110 Chodníky úsek I.
SO 111 Chodníky úsek II.
SO 112 Chodníky úsek III.

Projekt řeší:
výstavbu chodníků v obci Hrádek u Sušice podél sil. II/187. Začátek stavbou dotčeného území je dán 
současným umístěním značky začátku obce (ze směru Kolinec – Sušice) a konec tohoto území je za 
vjezdem na poz.p.č. 716/26, zhruba 10 m před autobusovou zastávkou u obecního úřadu v celkové délce 
200 m. V roce 2015 byl v dotčeném území realizován průtah, jehož součástí bylo umístění kamenných 
obrub. Tyto obruby a stávající zástavba definují umístění budoucího chodníku. Stávající kamenné obruby 
se změní pouze v nárožích dvou dotčených stykových křižovatek a v nově navrženém místě pro 
přecházení. Povrch chodníku a vjezdů je navržen z betonové zámkové dlažby, s jednostranným sklonem. 
Šířka chodníků bude u SO 111 a SO 112 konstantní 2,0 m, u SO 110 bude proměnlivá 2,0 – 2,5 m. Šířka 
zeleně bude proměnlivá, u objektu SO 111 bude 1,00 – 1,60 m, u objektu SO 112 bude 1,00 – 1,60 m. 
Odvodnění chodníku je do stávajících uličních vpustí, část srážek bude vsakována do nezpevněných 
ploch.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované: 

Projekční kanceláří Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00  Plzeň, IČ: 482 66 
230, Ing. Tomášem Petráněm, Autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT - 0202125, 
v měsíci 05/2017, číslo zakázky 15PL22002, která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

2. Případné změny stavby oproti projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení speciálním stavebním úřadem. 

3. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného 
dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny 
úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

4. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací 
jako předmětu své činnosti.

5. Stavba bude provedena pouze na pozemcích, na které má stavebník vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemenu.

6. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění 
komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.

7. Při provádění stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů, bude maximálně 
ušetřeno životní prostředí. 

8. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu i příjezdu ke všem objektům 
a pozemkům, nacházejícím se v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení přístupu stavebník 
včas projedná s vlastníky, resp. uživateli, těchto objektů.  Příjezd pro sanitní a požární vozy musí být 
zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru jejich umístění pro 
případ havárie.

9. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby,  která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušných  technických 
norem, požadavky týkající se bezpečnosti práce  technických zařízení stanovené zejména  Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.

10. Před zahájením prací je nutno opětně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na 
výzvu vlastníka dotčené  pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor 
(§ 36 odst. 5 zák.č. 13/1997 Sb.).

11. Stavebník při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí splnění podmínek, 
stanovených v jednotlivých vyjádřeních správců těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého 
provozu.

12. Zahájení výkopových prací oznámí stavebník v dostatečném předstihu instituci, která je oprávněná 
provádět archeologický výzkum.

13. V průběhu prací budou dodržena ustanovení § 176 stavebního zákona a ust. § 22 a § 23 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do 
úplného dokončení stavby. 

15. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele.

16. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviscích 
(vyjádřeních):  
a)  Koordinované stanovisko Městského úřadu Sušice, zn.: 167/17/KAN ze dne  1. 6. 2017.  

       b)  Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno zn.: 5001265724 ze        
              dne 24. 3.2016 a GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00   Brno,  zn.: 
             5001515206 ze dne 12. 6. 2017.
       c) Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – 
             Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, zn.: 0100709619 ze dne 9. 3. 2017 a Vyjádření zn.:         
            1092911435 ze dne 26. 5. 2017.
       d)  Vyjádření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13  
             Plzeň zn.: 1229/17/SÚSPK-K ze dne 24. 5. 2017, stanovisko k existenci sítí č.j.:  
             2362/15/SÚSPK-K ze dne 24. 8. 2015:
              - Stávající obrubníky při silnici II/187 zbudované v rámci průtahu obce v roce 2015 nebudou 
               akcí dotčeny nebo směrově upravovány. Stejně tak nový živičný kryt komunikace II/187.
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              - Souhlasíme se zřízením míst pro přecházení, ale nový živičný kryt komunikace II/187 nesmí 
               být poškozen.
             - Budeme informováni o termínu realizace a zhotoviteli akce.
      e) Vyjádření Obce Hrádek, Hrádek u Sušice 78, 342 01  Sušice k existenci sítí ve správě obce 
            Hrádek ze dne 7. 8. 2015.
       f) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 
              infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3,  č.j.: 617700/17 ze dne 19. 5. 2017, 
              vyjádření zn.: POS-PD-455-17 ze dne 22. 5. 2017. 
       g) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, č.j.: 
             KHSPL/12853/21/2017 ze dne 23. 5. 2017.
        h)  Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, 
            Aretinova 129, 339 01  Klatovy, č.j.: HSPM-2739-2/2017 KT ze dne 30. 5. 2017.
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek  
      stavby:

- Závěrečná kontrolní prohlídka.
18.  Stavba bude dokončena do 31. 12. 2018.
19.  Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání  

      kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:  
 popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, příp. změny stavebního 

povolení
 doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití
 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkoušky hutnění pláně a jednotlivých 

konstrukčních vrstev vozovky, atesty použitých obalovaných směsí, certifikáty všech použitých 
materiálů

 doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením 
 geometrický plán stavby
 dokumentace skutečného provedení stavby

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01  Sušice 1, IČ: 002 55 530, zastoupena: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 
505/17, 460 01  Liberec, IČ: 482 66 230

Odůvodnění:
Dne 14. 6. 2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil opatřením č.j.: 2808/17/DOP/Pa ze dne  4. 7.  2017 zahájení stavebního řízení, a to 
formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, a podle ustanovení 
§ 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry 
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby; stanovil, že 
ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá stanoviska. Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Sušice a Obecního úřadu Hrádek. V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou 
žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová 
dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou autorizací, že splňuje obecné technické požadavky na 
výstavbu, je v souladu s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné 
zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků.  Stavebník 
doložil doklady o majetkoprávním vypořádání pozemků pro stavbu v potřebném rozsahu. 

Stanoviska dále sdělili:
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy,  č.j. KRPP-

92139-1/ČJ-2017-030406 ze dne 30. června 2017.
 Městský úřad Sušice, Koordinované stanovisko č.j.: 167/17/KAN ze dne  1. 6. 2017.
 Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí zn.: 2512/17/ZPR/Ran ze dne 1. 8. 2017.
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 Správy a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13  Plzeň,  Vyjádření č.j.: 
1229/17/SÚSPK-K ze dne  24. 5. 2017, Stanovisko k existenci sítí č.j.: 2362/15/SÚSPK-K ze dne 24. 
8. 2015.

 Obec Hrádek, Hrádek u Sušice 78, 342 01  Sušice, Vyjádření k existenci sítí ve správě obce Hrádek 
ze dne 7. 8. 2015.

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a 
všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti č.j.: 617700/17 ze dne 19. 
5. 2017, Vyjádření zn.: POS-PD-455-17 ze dne 22. 5. 2017. 

 Ministerstvo obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, Hradební 12,  110 15  Praha 1,  
č.j.: ÚP-M128-5-2015 ze dne 15. 7. 2015.

 Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, zn.:  HSPM-2739-2/2017 
KT ze dne 30.5.2017.

 Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2, 155 00  Praha 5, zn.: MW000005806836931 ze 
dne 8. 3. 2017.

 T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00  Praha 4, zn.: E08659/17 ze dne 8. 3. 
2017.

 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno, zn.: 5001265724 ze dne 24. 3.2017 
a GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno zn.: 5001515206 ze dne 12. 6. 
2017.

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100709619 ze dne  9. 3. 
2017  a Vyjádření zn.: 1092911435 ze dne 26. 5. 2017.

 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4, zn.: 0200568188 ze dne 9. 3. 2017.
 České Radiokomunikace a.s., oddělení ochrany sítí, U Nákladového nádraží 3144, 130 00  Praha 3, 

zn.: UPTS/OS/165997/2017 ze dne 13. 3. 2017.
 UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, 140 00  Praha 4, ze dne 9. 3. 2017.
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 

00  Plzeň, zn.: 12525/2015-OŘ PLZ-344/M, ze dne 13. 7. 2015.
 ČD – Telematika a.s., ze dne 24. 7. 2015.
 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01  České Budějovice zn.: 

30629/2017-142 ze dne 5. 6. 2017.
 Městský úřad Sušice, odbor výstavby a ÚP zn.: 2052/17/VYS/Lu ze dne 25. 5. 2017.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, a proto 
rozhodl se souhlasem Odboru výstavby a ÚP MěÚ Sušice zn.: 2052/17/VYS/Lu ze dne 25. 5. 2017, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Cyrila Berková, Ilona Pavlatová, Jan Vojta, Magdalena 
Hrádková, PharmDr. Ludmila Soukupová, Ing. arch. Radek Toman, Zdeněk Toman, Vlasta Tomanová, 
Ing. Magdalena Melková, Věra Potužáková, Pavel Kněz, František Valdman, Jan Pavlíček, Marie 
Klímová, Marie Pavlíčková, Jana Houdečková, MUDr. Jana Klečková, Irena Jobová, Ing. Václav Šafařík, 
Miroslava Šafaříková, Milada Trubačová, Mária Matoušová, Jiří Josefík, Drahomíra Josefíková, Martina 
Hůlová, Ladislav Cízl, Martin Pavelec, Hana Černá, Josef Potužák, Jiřina Potužáková, Jaroslava Ježková,  
Václav Šebesta, Jiří Šmíd, Jan Šmíd, Jaromír Juřica, Vladimíra Juřicová, ČEZ Distribuce, a.s., Grid 
Services, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-      Žádné námitky účastníků řízení nebyly předloženy

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili  
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

- otisk úředního razítka -

                                Bc. František Opl
                                vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

 

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích uhrazen ve výši 5 000,- Kč.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno…………………………………..                       Sejmuto………………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.

Doručí se:

Účastníci řízení  podle § 109 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):
 Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01  Sušice 1, adresa pro doručování: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 

505/17, 460 07  Liberec III – Jeřáb, IDDS bebs53h

účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a odst. 3 se ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, doručuje oznámení vyvěšením na úřední desce následujícím úřadem po dobu 15 dnů:
– Městský úřad Sušice,  z d e
– Obecní úřad Hrádek, Hrádek 78, 342 01  Sušice 1
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dalším účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona:
– Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13  Plzeň
– Cyrila Berková, Hrádek 173, 342 01  Sušice 1
– Ilona Pavlatová, Hrádek 173, 342 01  Sušice 1
– Jan Vojta, Hrádek 122, 342 01  Sušice 1
– Magdalena Hrádková, Hrádek 122, 342 01  Sušice 1
– PharmDr. Ludmila Soukupová, Kapitána Jaroše 474/3, Bukov, 400 01  Ústí nad Labem
– Ing. arch. Radek Toman, Hřibská 2038/4, Strašnice, 100 00  Praha 10
– Zdeněk Toman, Pod Hůrkou 572, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1
– Vlasta Tomanová, Pod Hůrkou 572, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1
– Ing. Magdalena Melková, Hájek 1, 387 73  Bavorov
– Věra Potužáková, Hrádek 116, 342 01  Sušice 1
– Pavel Kněz, Hrádek 115, 342 01  Sušice 1
– František Valdman, Hrádek 111, 342 01  Sušice 1
– Jan Pavlíček, Hrádek 112, 342 01  Sušice 1
– Marie Klímová, Čermná 23, 342 01  Sušice 1
– Marie Pavlíčková, Hrádek 112, 342 01  Sušice 1
– Jana Houdečková, Hrádek 101, 342 01  Sušice 1
– MUDr. Jana Klečková, Hrádek 101, 342 01  Sušice 1
– Irena Jobová, Hrádek 110, 342 01  Sušice 1
– Ing. Václav Šafařík, Hrádek 105, 342 01  Sušice 1
– Miroslava Šafaříková, Hrádek 105, 342 01  Sušice 1
– Milada Trubačová, Školní 260, 364 71  Bochov
– Mária Matoušová, Hrádek 108, 342 01  Sušice 1
– Jiří Josefík, Hrádek 221, 342 01  Sušice 1
– Drahomíra Josefíková, Hrádek 221, 342 01  Sušice 1
– Martina Hůlová, Hrádek 182, 342 01  Sušice 1
– Ladislav Cízl, Hrádek 23, 342 01  Sušice 1
– Martin Pavelec, Hrádek 64, 342 01  Sušice 1
– Hana Černá, Hrádek 90, 342 01  Sušice 1
– Josef Potužák, Hrádek 193, 342 01  Sušice 1
– Jiřina Potužáková, Hrádek 193, 342 01  Sušice 1
– Jaroslava Ježková,  Hrádek 184, 342 01  Sušice 1
– Václav Šebesta, Hrádek 183, 342 01  Sušice 1
– Jiří Šmíd, Hrádek 165, 342 01  Sušice 1
– Jan Šmíd, Hrádek 198, 342 01  Sušice 1
– Jaromír Juřica, Kašperskohorská 58, Rejštejn, 341 92  Kašperské Hory
– Vladimíra Juřicová, Hrádek 180, 342 01  Sušice 1
– ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
– Grid Services, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
– Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t

Dotčené orgány a ostatní:
– Městský úřad Sušice, odbor výstavby a ÚP
– Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí
– Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu
– Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69
– Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 

samai8a
– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k
– vlastní
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