Městský úřad Chotěboř
Odbor dopravy a přestupků
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Č.j.:
Sp. zn.:
Dne:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MCH-11546/2021/ODAP/BJ
SZ-MCH-2241/2021/ODAP/BJ
25. března 2021
Blažejovská Jarmila
569641168
blazejovska@chotebor.cz

Rozhodnutí
Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti, kterou podala Správa železnic,
státní organizace, (IČO 70994234), Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, Oblastní
ředitelství Brno, zast. Martin Líska, (IČO 42744482), Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod 1,
ze dne 16.03.2021 ve věci úplné uzavírky provozu pro veškerá vozidla podle § 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích na silnici druhé třídy č. II/344 Chotěboř – Rozsochatec v místě
žel. přejezdu P5269 a úplné uzavírky provozu na silnici druhé třídy č. II/351 Chotěboř – Česká
Bělá v místě žel. přejezdu P5270, kde dalším účastníkem správního řízení je Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace, (IČO 00090450), Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1;
Ředitelství silnic a dálnic ČR, (IČO 65993390), Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4;
Město Chotěboř, (IČO 00267538), Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř; Obec Rozsochatec,
(IČO 00268151), Rozsochatec 97, 582 72 Rozsochatec; Obec Dolní Krupá, (IČO 00267368),
Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu; Obec Knyk, (IČO 00579874), Knyk 40,
580 01 Havlíčkův Brod 1; Město Havlíčkův Brod, (IČO 00267449), Havlíčkovo náměstí 57,
580 01 Havlíčkův Brod 1; Obec Krátká Ves, (IČO 00267708), Krátká Ves 31, 582 22 Přibyslav;
Městys Česká Bělá, (IČO 00267279), Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá; Obec Sobíňov,
(IČO 00268275), Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov; Město Ždírec nad Doubravou, (IČO 00268542),
Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou; Obec Jitkov, (IČO 00579866), Jitkov 60, 583 01 Chotěboř
t a k t o:
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

I.
1) povoluje na základě žádosti, kterou podala Správa železnic, státní organizace,
(IČO 70994234), Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, Oblastní ředitelství Brno,
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zast. Martin Líska, (IČO 42744482), Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod 1, úplnou
uzavírku provozu na silnici druhé třídy č. II/344 Chotěboř – Rozsochatec v místě
žel. přejezdu P5269, z důvodu opravy železničního přejezdu v místě křížení se silnicí
č. II/344.
Uzavírka silnice:
Termín uzavírky:
Délka uzavírky:

II/344 Chotěboř - Rozsochatec
od 01.04.2021 do 10.04.2021
20 m

2) nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. odst. 1) výroku tohoto
rozhodnutí, se stanovenými objízdnými trasami:
Objízdná trasa pro veškerou dopravu je navržena obousměrně od uzavřeného úseku po silnici
č. II/344 přes obce Rozsochatec, Dolní Krupá a Český Dvůr do Havlíčkova Brodu na silnici
č. I/34 a dále přes obec Krátká Ves na silnici č. III/3509 do České Bělé a po silnici č. II/351
přes obec Počátky a Dobkov do Chotěboře na silnici č. II/344.
Délka objízdné trasy je 29,0 km.
Navržená objízdná trasa pro vozidla VLOD (veřejné linkové osobní dopravy /BUS/) povede
od zastávky „Chotěboř, TESCO“ po místní komunikaci ul. U Střelnice na silnici č. II/346
a dále přes obec Svinný do Rankova a po silnici č. III/3468 přes obec Čachotín
do Rozsochatce.

II.
1) povoluje na základě žádosti, kterou podala Správa železnic, státní organizace,
(IČO 70994234), Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, Oblastní ředitelství Brno,
zast. Martin Líska, (IČO 42744482), Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod 1, úplnou
uzavírku provozu na silnici druhé třídy č. II/351 Chotěboř – Česká Bělá v místě
žel. přejezdu P5270 u obce Dobkov, z důvodu opravy železničního přejezdu v místě křížení
se silnicí č. II/351.
Uzavírka silnice:
Termín uzavírky:
Délka uzavírky:

II/351 Chotěboř – Česká Bělá
od 11.04.2021 do 20.04.2021
20 m

2) nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě II. odst. 1) výroku tohoto
rozhodnutí, se stanovenými objízdnými trasami:
Objízdná trasa pro veškerou dopravu je navržena obousměrně od uzavřeného úseku po silnici
č. II/351 v Chotěboři na silnici č. II/345, dále přes obec Bílek a Sobíňov do Ždírce
nad Doubravou a po silnici č. I/34 a III/3509 do České Bělé a dále po silnici č. II/351
přes obec Počátky do Dobkova.
Délka objízdné trasy je 29,0 km.
Navržená objízdná trasa pro vozidla VLOD (veřejné linkové osobní dopravy /BUS/) povede
od autobusového nádraží Chotěboř po silnici č. II/345 ul. Sokolohradská a dále po silnici
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č. III/34529 na křižovatku s místní bezejmennou komunikací vedoucí pod žel. tratí a dále
po této místní komunikaci spojující silnice č. III/34529 a č. II/351 na silnici č. II/351.
Z důvodu nedostatečné šířky místní komunikace vedoucí podél železniční trati a spojující
silnice č. II/351 a č. III/34529 bude omezena ostatní doprava po této komunikaci.

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1. Uzavírka se povoluje za účelem provádění stavebních prací z důvodu opravy železničního
přejezdu P5269 v místě křížení se silnicí II/344 Chotěboř - Rozsochatec a opravy železničního
přejezdu P5270 v místě křížení se silnicí II/351 Chotěboř – Česká Bělá.
2. Žadatel zajistí řádné vyznačení uzavírky a objízdných tras před jejím započetím přechodnými
dopravními značkami a zařízeními, kdy dle §77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů byla dne 18.03.2021
zdejším správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
č.j.: MCH-10647/2021/ODAP/BJ.
Na silnicích v územním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod bude provedeno
vyznačení uzavírky a objízdných tras přechodnými dopravními značkami dle stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal Městský úřad
Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, č.j.: MHB_DOP/2520/2021/HT dne 18.03.2021 a na silnici
první třídy č. I/34 dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které
vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.: KUJI
24217/2021/Há/DZp/30 ODSH 28/2021 dne 23.03.2021.
Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy
provozu a odpovídá za jeho stav po dobu trvání objížďky. Stanovení přechodné úpravy
provozu a situace dopravního značení po dobu uzavírky je přílohou tohoto rozhodnutí.
3. Uzavírka bude zahájena až po dokončení všech objízdných tras a dopravních úprav na těchto
trasách.
4. V rámci uzavírek nebudou dočasně přemístěny zastávky veřejné linkové osobní dopravy
(dále VLOD).
I. uzavírka provozu na silnici č. II/344 Chotěboř – Rozsochatec, žel. přejezd P5269
Navržená objízdná trasa pro vozidla VLOD (veřejné linkové osobní dopravy /BUS/) povede
od zastávky „Chotěboř, TESCO“ po místní komunikaci ul. U Střelnice na silnici č. II/346
a dále přes obec Svinný (obsloužit zastávku „Chotěboř,Svinný“) do Rankova (obsloužit
zastávku „Chotěboř,Rankov,“) a po silnici č. III/3468 přes obec Čachotín (obsloužit zastávku
„Čachotín,,“) do Rozsochatce - dále v původní trase.
Po dobu trvání uzavírky bude omezen provoz spojů 600050/5 a 8. Spoj 600050/8
bude nahrazen spojem 600280/2, který obslouží všechny zastávky na objízdné trase.
V předmětném úseku v současné době provozuje veřejnou dopravu, v závazku Kaje Vysočina,
dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s (linky 600280, 600660 a 600950) a dále
dopravci Vojtěch Sadílek a CAR-TOUR spol. s r.o. zajišťující komerční autobusovou
dopravu.
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II. uzavírka provozu na silnici č. II/351 Chotěboř – Česká Bělá, žel. přejezd P5270
Navržená objízdná trasa pro vozidla VLOD (veřejné linkové osobní dopravy /BUS/) povede
od autobusového nádraží Chotěboř (ze zastávky „Chotěboř,,žel.st.“) po silnici č. II/345
ul. Sokolohradská a dále po silnici č. III/34529 na křižovatku s místní bezejmennou
komunikací vedoucí pod žel. tratí a dále po této místní komunikaci spojující silnice
č. III/34529 a č. II/351 na silnici č. II/351 - dále v původní trase. Z důvodu nedostatečné šířky
místní komunikace vedoucí podél železniční trati a spojující silnice č. II/351 a č. III/34529
bude omezena ostatní doprava po této komunikaci.
Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek. Zastávka „Chotěboř,,u hřbitova“ nebude
po dobu trvání uzavírky obsluhována.
V předmětném úseku v současné době provozuje veřejnou dopravu, v závazku Kaje Vysočina,
dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s (linka 600290)
Žadatel bude včas informovat provozovatele VLOD o aktuálním zahájení a ukončení
výstavby. V případě dřívějšího ukončení uzavírky žadatel zašle informaci na provozovatele
VLOD v předstihu 5 pracovních dnů o dřívějším ukončení stavebních prací, a to z důvodu
informování cestující veřejnosti a provedení změn na jízdních řádech.
5. Žadatel prostřednictvím provozovatele linek autobusové dopravy zajistí informování
cestujících způsobem v místě obvyklým.
6. V době uzavírek bude provoz vozidel IZS, tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského
záchranného sboru a Policie ČR veden po objízdné trase.
7. Žadatel, ve spolupráci s vlastníkem nebo s majetkovým správcem komunikací, před zahájením
a po skončení uzavírek a objížděk, zajistí zdokumentování - pasportizaci skutečného stavu
dotčených pozemních komunikací a jejich příslušenství. V případě prokazatelného poškození
vzniklého v důsledku uzavírky, bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku
a objížďku dle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Tyto závady budou odstraněny
bezprostředně po ukončení stavebních prací.
8. Navržená trasa pro nákladní vozidla musí být vedena po komunikacích, které svojí únosností
odpovídají požadavkům pro obecné užívání komunikací (únosnost se týká především mostů).
9. Žadatel zajistí, aby objízdné trasy byly zkontrolovány, byla odstraněna vzrostlá vegetace
zasahující do průjezdního profilu, případně do rozhledových polí křižovatek.
10. Uzavírky a objížďky musí být označeny přepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel
o uzavírky a objížďky na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky
a objížďky dle § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.
11. Žadatel prostřednictvím obcí, jichž se uzavírky dotýkají, zajistí seznámení občanů způsobem
v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, elektronicky na stránkách města)
s řešením provozu v době uzavírky.
12. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, nemá nikdo nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou
v důsledku uzavírky nebo objížďky.
13. V případě, že omezení provozu na pozemních komunikacích bude zahájeno nebo ukončeno
v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto rozhodnutí (pozdější zahájení prací nebo
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dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto
povolení), žadatel tuto informaci sdělí bezodkladně Městskému úřadu Chotěboř, Odbor
dopravy a přestupků a to telefonicky na tel. č. 569 641 168 a na Národní dopravní informační
centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava přívoz, PSČ 702 00, telefonicky na číslo
596 663 556 popř. 596 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením doručení) ndic@rsd.cz.
14. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její název,
objednavatele, projektanta, stavbyvedoucího apod.).
15. Po prvních dnech uzavírky bude vyhodnocen dopad uzavírky na dopravu. Pokud si to situace
vyžádá, bude dopravní značení upraveno, případně doplněno po projednání s Policií ČR
a po stanovení příslušných správních orgánů.
16. Odpovědnou osobou za organizování a zabezpečení akce je Ilona Rychlíčková, Správa
železnic s.o., Pávovská 2a, Jihlava, tel.: 602 631 888, za osazení dopravního značení
je zodpovědný p. Martin Líska, tel.: 603 836 575.
Odůvodnění
Dne 16.03.2021 podala Správa železnic, státní organizace, (IČO 70994234), Dlážděná 1003/7,
Nové Město, 110 00 Praha, Oblastní ředitelství Brno, zast. Martin Líska, (IČO 42744482),
Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod 1, (dále jen žadatel), zdejšímu silničnímu správnímu úřadu
žádost o úplnou uzavírku provozu na silnici druhé třídy č. II/344 Chotěboř – Rozsochatec v místě
žel. přejezdu P5269 a na silnici druhé třídy č. II/351 Chotěboř – Česká Bělá v místě žel. přejezdu
P5270, z důvodu opravy těchto železničních přejezdů. V návaznosti na uzavírky byly nařízeny
objížďky.
Žádost obsahovala přesné určení uzavírek, jejích důvod – stavební práce při opravě výše uvedených
železničních přejezdů, návrhy tras objížděk včetně grafické přílohy, harmonogram prací a jméno
a příjmení odpovědného pracovníka. Doba trvání uzavírky na silnici č. II/344 Chotěboř – Rozsochatec,
žel. přejezd P5269 byla v žádosti navržena v termínu od 01.04.2021 do 10.04.2021 a doba trvání
uzavírky provozu na silnici č. II/351 Chotěboř – Česká Bělá, žel. přejezd P5270 byla v žádosti
navržena v termínu od 11.04.2021 do 20.04.2021.
Silniční správní úřad měl v dané věci k dispozici souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1 ze dne 17.03.2021 a souhlas Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 – správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava
ze dne 17.03.2021.
Silniční správní úřad měl dále k dispozici souhlasné stanovisko dotčeného orgánu Krajské ředitelství
Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, č.j. KRPJ-25532-1/ČJ2021-161606-MULL ze dne 15.03.2021 a dále stanovení přechodné úpravy provozu, které vydal
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, č.j. MHB_DOP/2520/2021/HT ze dne 18.03.2021
a Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a sil. Hospodářství, č.j. KUJI 24217/2021/Há/DZp/30
ODSH 28/2021 ze dne 23.03.2021.
Silniční správní úřad měl dále k dispozici stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina Oddělení
dopravní obslužnosti ze dne 15.03.2021.
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Silniční správní úřad dne 18.03.2021 oznámil zahájení řízení a vzhledem k tomu, že žádost byla
s účastníky řízení předběžně projednána, upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu
pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 3 dnů od doručení.
Ve stanovené lhůtě tj. 19.03.2021 obdržel Odbor dopravy a přestupků MÚ Chotěboř písemnou
námitku k objízdné trase v rámci uzavírky provozu na silnici druhé třídy č. II/344 Chotěboř –
Rozsochatec v místě žel. přejezdu P5269, kterou podal Městys Česká Bělá, (IČO 00267279), Česká
Bělá 122, 582 61 Česká Bělá, s tímto textem:
Vyjádření k uzavírce
Městys Česká Bělá, zastoupený starostkou Alenou Kubátovou, nesouhlasí se stanovenou objízdnou
trasou ve dnech 1.4.2021 – 10.4.2021 pro veškerou dopravu. Nesouhlasíme se stanovením objízdné
trasy pro vozidla nad 3,5t po silnici II/351 z České Bělé do Chotěboře. V této části obce nejsou
vybudovány chodníky, je zde zvýšený pohyb chodců, komunikace je v nevyhovujícím stavu, hrozí
tedy nebezpečí úrazu.
Silniční správní úřad tuto námitku zamítá, jelikož tato komunikace je obecně užívána bez omezení
silničního provozu. Všichni účastníci provozu mají povinnost dodržovat pravidla silničního provozu
a nesmí ohrozit bezpečnost tohoto provozu. Stavba chodníků je v kompetenci městyse Česká Bělá,
který chodníky v této části městyse doposud nevybudoval.
Dne 25.03.2021 vydal zdejší silniční správní úřad toto rozhodnutí, přičemž byl veden následujícími
úvahami a podklady pro vydání rozhodnutí hodnotil takto:
Žádost obsahovala náležitosti stanovené § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, a byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí.
Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem dotčené
komunikace a s obcemi, na jejímž území k uzavírce a k objížďce dojde (viz § 24 odst. 2 písm. b)
zákona o pozemních komunikacích).
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené § 39 vyhlášky
č. 104/1997 Sb. Silniční správní úřad pro vysvětlení požadavků a připomínek učinil vše,
co mohl, aby došlo k dohodám. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla
stanovena zvláštními přípisy a společně s grafickým znázorněním tvoří přílohu k tomuto rozhodnutí.
Odpovědnou osobou za organizování a zabezpečení akce je Ilona Rychlíčková, Správa železnic s.o.,
tel.: 602 631 888, za osazení dopravního značení je zodpovědný p. Martin Líska, tel.: 603 836 575.
Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedené úvahy rozhodl tak, že úplné uzavírky povolil
a nařídil objížďky.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání s potřebným počtem stejnopisů, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který o odvolání rozhodne,
a to prostřednictvím Městského úřadu Chotěboř, Odboru dopravy a přestupků, u něhož se odvolání
podává.

6

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek - § 24 odst. 4 zák. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění.

Za správnost vyhotovení:
Jarmila Blažejovská

Ing. Bc. Pavel Málek v. r.
vedoucí odboru

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Martin Líska, Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: PFO, v3ekcgw
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
1, DS: PO_R, 3qdnp8g
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz
Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Obec Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72 Rozsochatec, DS: OVM, ii8ax4a
Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, DS: OVM, mewa92j
Obec Knyk, Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: OVM, tx3av77
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: OVM, 5uvbfub
Obec Krátká Ves, Krátká Ves 31, 582 22 Přibyslav, DS: OVM, 936avqd
Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá, DS: OVM, ywtbfy6
Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, DS: OVM, 2cuax98
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, DS: OVM, kg2bqmn
Obec Jitkov, Jitkov 60, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, w7qax8t
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát,
Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: OVM, x9nhptc
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS:
OVM, 5uvbfub
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a sil. hospodářství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1,
DS: OVM, ksab3eu
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Na vědomí:
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim 1, DS: PO, x4kgvqt
C A R - T O U R spol. s r.o., Pohřebačka 182, 533 45 Opatovice nad Labem, DS: PO, 52uvewq
Vojtěch Sadílek, Horní Bezděkov 27, Bojanov, 538 07 Seč 1, DS: PFO, ugjkr3d
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ntdaa7v
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 4843/61, 586 01
Jihlava 1, DS: PO, mvwtd9x
Regionální úřad vojenské dopravy Olomouc, 1. Máje, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, sw3aei4
Městská policie Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Digitálně podepsal Jarmila Blažejovská
Datum: 25.03.2021 11:08:37 +01:00
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