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         MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU 
              Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 
              Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: 4154/2014- SŘ-532/2014/RAM             V Hrádku nad  Nisou dne 16.6.2014  
Spis.č.: SP       /2013   
Vyřizuje: Ing. Milan Rada   
E-mail: rada.milan@muhradek.cz   

                                                                                                                       úřední deska 

datové zprávy 

doporučeně 

žadatel: Ing. Ondřej Veselovský a Ing. Olga Veselovská, Klostermannova 638/9, Liberec I-
Staré Město, 46001 Liberec  
 

ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 
Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve 
společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a 
odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 7.3.2014 podali 
Ing. Ondřej Veselovský a Ing. Olga Veselovská, Klostermannova 638/9, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec, které zastupuje Ing. Arch. Vojtěch Šrut, Albrechtická č.p. 69, 460 
01 Liberec 1 
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání: 
 
I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y 
na stavbu: 

RODINNÝ DŮM MANŽELŮ VESELOVSKÝCH 
(dále jen "stavba") na pozemku Rynoltice – Nová Starost, p.p.č. 1839/4, p.p.č. 1985/2 

 
II. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í p o v o l e n í 
na stavbu na pozemku p.č. 1839/4, p.p.č. 1985/2 v k.ú. Rynoltice – Nová Starost. 
 
Stavba obsahuje: 
Rodinný dům je navržen jako přízemní stavba s kompaktním půdorysem zahrnujícím obytné 
místnosti, hygienické vybavení, vnitřní chodbu i technické a skladové místnosti. 
členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory: 

− rodinný dům 
− zpevněná plocha příjezdové cesty 
− čistírna odpadních vod 
− vrtaná studna 
− vodovodní přípojka 
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− vedení elektrické energie od přípojného pilíře k domu 
− typový plastový zahradní zapuštěný bazén o rozměrech 6x3m  

 
Užitná plocha bytu (bez kolny a přístřešků)   134,3m2 
kolna 32,8m2 
zastavěná plocha RD: 170m2 
zastavěná plocha kolny: 43,3m2 
přístřešky a přesahy střech: 152m2 
zastavěná plocha celkem: 365,3m2 
obestavěný prostor: 745m3 
zpevněná plocha příjezdové cesty: 291m2 
 
Stavba řešena tradičně jako zděná založená na základových pasech. Zastřešení sedlovou 
střechou je řešeno tradičním krovem z masivních krokví. 
V rámci stavby rodinného domu jsou řešeny také tyto stavby: 

− zpevněná plocha příjezdové cesty v délce 56metrů a šířce 3 metry, která překonává 
převýšení 8 metrů 

− vedení elektrické energie z přípojného pilíře na hranici pozemku (přípojku zajistí ČEZ 
včetně povolení – viz smlouva o připojení) ). Přípojka povede ze stávajícího sloupu 
nadzemního vedení na p.p.č. 1834 kde bude svedena do podzemního vedení, dále pod 
obecní komunikací na p.p.č. 1985/2 do přípojného pilíře na pozemku 1839/4. 

− přípojka vodovodu, která bude realizována podle podmínek správce vodovodu SČVaK 
z obecní komunikace vedením podél příjezdové cesty a s vodoměrnou šachtou v dolní 
části pozemku u obecní cesty. 

− Domovní čistírna odpadních vod a vrtaná studna, které budou řešeny společně s se 
stavbou domu v rámci územního řízení, stavební řízení na tyto stavby pak povede 
vodoprávní úřad na MM Liberce.  

 
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení bude realizováno vybudováním příjezdové cesty s vjezdem na obecní 
komunikaci v západním cípu stavebního pozemku. 
Napojení na elektrickou energii bude z přípojného pilíře na hranici pozemku.  
Napojení na obecní vodovod bude realizováno podle podmínek správce vodovodu SČVaK z 
obecní komunikace vedením podél příjezdové cesty a s vodoměrnou šachtou v dolní části 
pozemku u obecní cesty. Odkanalizování bude řešeno domovní čistírnou odpadních vod 
umístěnou na témže pozemku jako stavba RD. Jako alternativní zdroj vody bude vybudována 
vrtaná studna na témže pozemku jako stavba RD. 
Srážkové vody ze střechy a zpevněné plochy jsou navrženy zasakovat do terénu. 
 
VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD Qr 
Lokalita: Rynoltice 
Intenzita deště: 158 

Povrch 
Součinitel odtoku C 

[-] 
Plocha A 

[m2] 
Qr,i 
[l/s] 

Střechy 1 365 6,21 
Asfaltové a betonové plochy    
Obyčejné dlažby 0,7 291 3,46 
Štěrkové plochy    
Propustné plochy    

Množství odváděných dešťových odpadních vod Qr = 9,7 l/s 
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Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum týkající se možnosti zasakovat 
přečištěnou vodu z domovní čistírny odpadních vod a možnosti vybudování vrtané studny pro 
zásobování RD pitnou vodou. Výsledky průzkumu jsou podkladem pro projekt vrtané studny 
a ČOV. 
Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
Vypočtená tepelná ztráta budovy je 6,5 kW, celková energetická spotřeba stavby: 55,8 GJ/rok 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. 
Dům bude izolován protiradonovou hydroizolační vrstvou podle indexu radonu naměřeného 
radonovým průzkumem, který je součástí dokladové části PD.  
 
Inženýrské stavby (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
Vzhledem k velikosti travnatého stavebního pozemku k velikosti stavby a minimalizaci 
terénních úprav je zřejmé, že stavba nevyvolá změny ve způsobu odvodnění území. Srážkové 
vody ze střechy a z příjezdové cesty jsou svedeny do trativodů.  
Odkanalizování rodinného domu bude řešeno čistírnou odpadních vod. Projekt čov je 
samostatnou částí dokumentace. 
 
b) zásobování vodou, 
je řešeno dvojím způsobem: 

− přípojkou na obecní vodovodní řad, která bude vedena z obecní komunikace dle 
podmínek správce řadu SČVaK. 

− Vlastní vrtanou studnou severovýchodně od rodinného domu. Projekt studny je 
samostatnou částí dokumentace. 

 
c) zásobování energiemi, 
dům bude napojen na elektrickou energii přípojkou, kterou projekčně i realizačně zajistí ČEZ 
a.s. Podle smlouvy o připojení, která je součástí dokladové části. Přípojka povede ze 
stávajícího sloupu nadzemního vedení na p.p.č. 1834 kde bude svedena do podzemního 
vedení, dále pod obecní komunikací na p.p.č. 1985/2 do přípojného pilíře na pozemku 1839/4. 
 
d) řešení dopravy, 
dům bude dopravně napojen na obecní komunikaci na p.p.č. 1985/2, která lemuje jihozápadní 
okraj pozemku. Bude vybudována nová příjezdová komunikace s vjezdem z obecní asfaltové 
cesty. Příjezdová cesta, která překonává v délce 56metrů převýšení 8m bude odvodněna 
příčnými přejezdnými odvodňovacími rýhami.   
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
terénní úpravy okolí stavby se omezí na dorovnání terénu kolem stavby tak aby při 
jihovýchodní fasádě v místě obývacího pokoje navazovala rovinná plocha šířky vnitřního 
pokoje a vytvářela obytnou zahradu. Přechody do rostlého terénu budou tvarovány 
pozvolnými přechody. K těmto úpravám bude využita ornice ze skrývky zastavěné plochy 
domu a příjezdové cesty. Schema této terénní úpravy je čitelné z řezů a pohledů v 
dokumentaci.   
 
NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD 
potřeba vody je určena na  600 l/den, tj. 219 m3/rok 
Místo napojení: 
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V západním rohu p.p.č. 1839/45 navrhujeme napojit domovní přípojku z potrubí řadu LT DN 
100 přípojkou z PE DN 32 podle požadavků správce sítě SČVaK z vyjácření k  možnostem 
napojení č.j. O13610062776/TPCV/Cho ze dne 21,8.2013.  
Umístění vodoměru ve vodoměrné šachtě 
Ve vzdálenosti  3,5 metru od kraje pozemku p.p.č. 1839/4 a 3 a ve vzdálenosti 4,5 metru od 
napojovacího bodu řadu bude umístěna typová vodoměrná šachta s vodoměrnou soustavou.  
Bude použita samonosná kruhová plastová nádrž o vnitřních rozměrech průměr 1,2m výš.1,5 
dle požadavků správce řadu SČVaK. Nad dnem šachty bude umístěna vodoměrná soustava. 
Poklop šachty bude pochozí, umístěn do upraveného terénu zahrady.  
Šachta bude vodotěsná, vybavená stupadly pro přístup k vodoměru. Světlost vstupního otvoru 
bude 0,6m. 
Trubní vedení 
bude v celém rozsahu přípojky uloženo v nezámrzné hloubce v pískovém loži. Použito bude 
potrubí z PE DN 32. Po průchodu základovým pasem a podlahou na terénu do technické 
místnosti bude instalován uzavírací ventil a následný domovní rozvod. Pod povrchem 
komunikace bude potrubí uloženo v ocelové chráničce.  
Výkop v komunikaci na p.p.č. 1985/2 a uvedení do původního stavu 
Asfaltový povrch komunikace v nutné šířce provedení přípojky 0,5metru a vzdálenosti od 
okraje vozovky 0,8 metru bude proříznut pro provedení výkopu přípojky. Po uložení potrubí 
bude povrch vozovky včetně podkladních vrstev uveden do původního stavu s důrazem na 
řádné hutnění podkladních vrstev v souladu s příslušnými normami. Místo výkopu bude po 
dobu prací jejichž délka nepřesáhne 10 pracovních dnů, řádně zabezpečen včetně dopravního 
značení v souladu s příslušnou legislativou.  
Výkop ve stavebním pozemku p.p.č. 1839/4  
bude proveden v nutné šířce 0,4-0,5 metru do nezámrzné hloubky. Potrubí bude uloženo v 
pískovém loži. Po průchodu podzemní stěnou základového pasu a do technické místnosti bude 
instalován uzavírací ventil a následný domovní rozvod. 
 
Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku 1:205 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 
pozemku a sousedních staveb, který zpracoval Ing.arch.Vojtěch Šrut, autorizovaný architekt, 
ČKA O3 458, Albrechtická 69, 460 01, Liberec. 
 
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.arch.Vojtěch 
Šrut, autorizovaný architekt, ČKA O3 458; případné změny nesmí být provedeny bez  
předchozího povolení stavebního úřadu. 
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a) Vytyčení stavby oprávněnou osobou 
b) Dokončení základové desky 
c) Dokončení hrubé stavby 
4. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrném vyjádření Magistrátu města Liberce, 
odboru ŽP: č.j.: MML/ZP/Pi/042818/14-SZ184913/13/4 ze dne 6.3.2014  
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném vyjádření Magistrát města Liberce, odbor 
ŽP, souhrnné stanovisko č.j.: MML/ZP/Pi/101953/14-SZ101953/14/2 ze dne 2.6.2014 
a) S odpady, které budou V průběhu Stavební činnosti vznikat, musí být nakládáno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., 0 odpadech, v platném znění a souvisejícími právními předpisy; 
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b) Odpady musí být důsledně tříděný podle jednotlivých druhů a kategorií a přednostně 
využívány; uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný 
způsob opětovného použití či recyklace není dostupný; 
c) Vzniklé odpady musí být předávány pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné 
k podnikáni, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k 
výkupu určeného druhu odpadu (dále jen oprávněné osobě, která je provozovatelem 
zařízení),přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí oprávněna (jejich seznam lze najít na webových stránkách Krajského úřadu 
Libereckého kraje http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/); , 
d) Odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze 
oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení; čisté odpadní dřevo které nebude 
opatřeno ochranným nátěrem, může být použito jako palivo v kotli na tuhá paliva, nikoliv 
odstraňováno hromadně na otevřeném ohništi. 
6. K zásypům a terénním úpravám nesmí být použity žádné odpady (např. Stavební sutě 
odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady); 
možné je použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby či upravené odpady v podobě 
recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu, který dle § 12 odst. 1 vyhlášky ě. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu nesmí 
obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k 
této ,vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 
přílohy ,č. 10 k této vyhlášce; 
f) S nebezpečnými odpady, které případně v průběhu stavby vzniknou (např. nádoby od 
nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin, obaly nebo tkaniny a jiné materiály 
znečištěné nebezpečnými látkami apod.), nesmí být ukládány do komunálního odpadu, ale 
musí být předány oprávněné osobě (např. Sběrný dvůr); o vzniku a způsobu) nakládání s 
odpady musí dodavatel stavebních prací vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti stanoví 
vyhláška ě. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakládání s odpady. 
7. Stavba bude dokončena do 30.6.2017. 
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Identifikační údaje zhotovitelské firmy písemně 
oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. 
9. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu. 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Ing. Ondřej Veselovský a Ing. Olga Veselovská, Klostermannova 638/9, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec 
 
Odůvodnění: 
Dne 7.3.2014 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné řízení. 
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na, o jehož výsledku 
byl sepsán protokol. 
Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a 
zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení záměru. 
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Stanoviska sdělili: 
AGRO ATELIER – posudek základové půdy 
HYDROGEOLOGIE – hydrogeologický posudek 
TERMO/KLIMA – posudek energetické náročnosti 
- RWE Distribuční služby, č.j.: 5000852720 ze dne 15.10.2013 
- Telefónica Czech Republic a.s., č.j.: 679783/13 ze dne 15.10.2013 
- ČEZ Distribuční služby a.s., č.j.: ze dne 15.10.2013 
- SčVK a.s., č.j.: O13610117057/OTPCLI/Cho ze dne 27.11.2013 
- Povodí Ohře ze dne 9.12.2013 
- Budoucí smlouva o připojení - ČEZ 
- Magistrát města Liberce, odbor ŽP, souhrnné stanovisko č.j.: MML/ZP/Pi/184913/13-
SZ184813/13/2 ze dne 10.1.2014 a závazné stanovisko souhlas s vynětím ze ZPF  
MML/ZPOP/Pos/185363/13-SZ185363/13/2 ze dne 3.2.2014 a .: MML/ZP/Pi/042818/14-
SZ184913/13/4 ze dne 6.3.2014 a MML/ZP/Pi/101953/14-SZ101953/14/2 ze dne 2.6.2014, 
MML/ZP/Pi/042818/14.SZ184913/13/4 ze dne 6.3.2014 
- Obec Rynoltice ze dne 14.1.2014 
- HZS LK, koordinované závazné stanovisko č.j.:HZSLI-181-4/KŘ-P-PRE-2014 ze dne 
11.4.2014 
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Ing. Arch. Vojtěch Šrut, Albrechtická č.p. 69, 460 01 Liberec 1 
Lierová Lucie, Luční 2610/13, Žižkov, 13000 Praha 3 
Bechyňová Leona, Václavkova 932, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav 
 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Liberec, IDDS: f7rf9ns 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Telefónica O2 Czech rep., DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h 
Město Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g 
Dotčené správní úřady: 
Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP,, IDDS: 7c6by6u 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje v Liberci 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. 
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, 
a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 
povolení stavby. 
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o 
povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, 
pokud není žadatelem. Žadatel 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. 
Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
(Otisk úředního razítka) 
 
 
 
 

                                                                                                Ing. Milan Rada 
vedoucí odboru stavebního a ŽP 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve 
výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, celkem 6000 Kč byl zaplacen dne 
17.6.2014 doklad č. 530004326. 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení - dodejky: 
Ing. Arch. Vojtěch Šrut, Albrechtická č.p. 69, 460 01 Liberec 1 
Lierová Lucie, Luční 2610/13, Žižkov, 13000 Praha 3 
Bechyňová Leona, Václavkova 932, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav 
 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Liberec, IDDS: f7rf9ns 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Telefónica O2 Czech rep., DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h 
Obec Rynoltice 
Dotčené správní úřady: 
Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP,, IDDS: 7c6by6u 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
 
Příloha: 
Situační výkresy 
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