
SMLOUVA O DiLOé.O126/2019

podle § 2586 a nésl. nového obéanského zékoniku z. 6. 89/2012 Sb.

I. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Novy Bydiov
Sidlo : Masarykovo ném. 1, Novy Bydiov 504 01
Zastoupené starostou mésta : Ing, Pavlem Loudou
—
IC : 002 69 247

ID datové schrénky: 2umb8hkbankovmspojem—(déle jen ,,objednatel“)

Projektant: REGIO. projektovy ateliér s. ro
Si‘dlo: Hradec Krélové. Hofické 50, PSC 500 02
statutérm’ organ: Ing. arch. Jana Sejvlové, jednatelka
IC: 260 02 337
DIC: CZ26002337

ID datové schrénky: e5tut

kontaktm’ osoba pro zpracovém’ UP:—
telem—
Zépis v Obchodnim re'stfl'ku Kra'ského soudu v Hradci Krélové oddil C vloika 19386,

(dale jen ,,projektant“)

uzavFely niie uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo

ll. Piedmét plnéni smlouvy

PFedmétem smlouvy je zhotovenl' dl'la:

a) Zpracovéni Zmény 5. 2 Uzegnniho plénu Novy Bydiov
b) Vyhotoveni Uplného znéni Uzemniho plénu Novy Bydiov po vydéni Zmény 6.2

1|l.Zpflsob zpracovém’ pfedmétu smlouvy

1. Zména bude zpracovéna v rémci administrativniho, resp. katastrélm’ho Uzemi mésta.

2. Pfedmétem Feéeni Zmény (3.2 budou nésledujici konkrétni poiadavky:
- Lokalita c1 — jiZni okraj mésta — mistnl' oést Zébédov, rozél’feni ploch pro prfimysl na

pozemcich (pf/p. ééstech pozemkfl) paroé. 312/1, 312/20. 312/21, 312/22, 312/23,
312/24, 312/25, 312/26 v k.L’1. Zébédov. Jedné se 0 pozemky ZPF. budouci vyuiiti VT.
pfip VL, celkové vyméra cca 5,7 ha.

- Lokalita 5.2 —j12ni okraj mésta — mistnl' éést Zébédov, ulice Prflmyslové, pfevedenl’
zastavitelnych ploch v PZ Za’bédov do zastavéného Uzemi (rozS/feni areélu Multi-Wing,
nové areély Eichenauer a Lamark.

- Lokalita (3.3 — jiZm’ kraj mésta — mistni éést Zébédov, pfestavbova’ plocha pro bydleni BI
na pozemcich paroé. 284/3, 284/5, 648, 284/10, 284/6, st.p.é. 133/1 a st.p.c‘:.133/2 a
st.p.é. 189 v k.u Zébédov. Jedné se 0 cast ZPF (284/3 ovocny sad) a byvalé kanceléfe
zemédélského druistva spfilehlou ostatnl’ plochou. Jednalo by se 0 druhostranné



zastavéni hlavni ulice na prijezdu od jihu. Plocha sousedi vychodné se skladovymi

objekty a jiiné s obsluZnou komunikaci v areélu Lamark.

Lokalita 6.4 — jiini éést mésta. mistni éést Chudonice, ulice Revoluéni, rozéireni plochy

bydleni Bl, pozemek paroé. 213/16 TTP, navazuje primo na plochu bydieni, v pFedni

éésti k silnici je uvaiovéno s cyklostezkou a chodnfkem NB — Zébédov.

Lokalita 6.5 — Chudonice — areél Datwyler, névrat k pflvodnimu vyuiiti dle UP NB 2011,
prestavbové plocha PI/1 zflstane vpflvodnim vyuziti - plocha sportovni 08 a nové
navriené plochy Zl/3 a ZI/1 zflstanou v pflvodnim vyuZiti VL plocha pro prflmysl, na
kterou bude navazovat plocha pi‘irodni NSzrp. VSZ rohu areélu Datwyler rozSireni

zastagitelné plochy VL, Cést pozemku paroo. 202/2 v k.u. Chudonice, orné pflda. cca
890m .

Lokalita 6.6 — Chudonice, ulice 1.méje, rozéii‘eni provozovny autoservisu, plocha VL,

pozemek parct. 108/13 v KL]. Chonice. ostatni plocha, pozemek parcb. 110/33 v KL].

Chudonice, ostatni plocha

Lokalita 6.7 — Novy Bydiov, ulice Bri Médlfl, stévajici bytovy’ dfim 3. nadzemni podlazi a
byvaly objekt kléétera prestavény a drive vyuzivany jako ékolni budova, nové do plochy
BH (bytovy dflm) a pfestavbové plochy BH (byvaly klééter, ktery' vlastnik - mésto Novy
Bydiov plénuje vyuiit na sociélni bydleni) a na druhé strané komunikace rozéifeni
plochy bydleni BI z ptlvodni plochy VL — éést pozemku parc.é. 189/3. st.p.c':. 1504 a
1505 v k0. Novy Bydiov, celkové vyméra cca 1550 m2. Plocha VL obsahuje byvaly
areal Sprévy silnic. na' je zde sidlo firmy, provozujici autobusovou dopravu.

Lokalita 6.8 — centrum Nového Bydiova, Masarykovo némésti. prestavbovou plochu P4-
5 pf‘evést do stavu — plocha OV (bytovy dflm s obéanskou vybavenosti).

Lokalita (3.9 —- Novy Bydiov, ulice M.Horékové, prestavbovou plochu P9-1 prevést do
stavu — plocha DS (dopravni terminal)

Lokalita (3.10 — Novy Bdov. ulice Dukelské, objekt Cpl 974, vedeny dle katastru
nemovitosti jako objekt Vyroby, pfivodné souéést vyrobniho areélu, obsahujici vrétnici,
éatny, stravovaci provoz a byty zaméstnancfl - zména na objekt bydleni, plocha BI.

Lokalita 6.11 — Novy Bydiov, ulice U Mlyna — éést vefejného prostranstvi PV je ve
skuteénost zastavéna stavbou pro bydleni a garaZi pro RD — rozéireni plochy bydleni BI

Lokalita 6.12 — Novy Bydiov. ulice Turkova, plocha prestavbové P1-2 bydleni — zména
v jiZni éésti ponechat BI bydleni a v severni éésti rozél’feni plochy vyroby VL.

Lokalita 6.13 — Novy Bydiov, severni éést, misto plochy VL rozéireni plochy bydleni Bl,
na zépadni strané sousedi s areélem STK pro osobni automobily a traktory

Lokalita 6.14 — zemédélské pozemky severné od mistnl' Casti Nova’ Skfenéf, oploceni
nové zaloieného vicedruhového sadu, celkové vyméra cca 17 ha zemédélskych
pozemkfl. oploceni betonové sloupy a pletivo.

Dle poiadavkfl stavebniho zékona bude pfedmétem Zmény 6. 2 rovnéi:

aktualizace zastavéného Uzemi na zékladé provéreni souladu UP saktualizovanou
mapou KN

uvedeni formélni strénky UP (struktura a obsah textové éésti) do souladu
s novelizovanou vyhléékou 500/2006 8b.,

uvedeni UP Novy Bydiov do souladu s Aktualizaci C. 1 ZUR Krélovéhradeckého kraje,
spoéivajici ve zohlednéni pfisluénosti mésta Novy Bydiov k rozvojové ose 084
vypuéténi mésta Novy Bydiov z rozvojové oblasti 084 a vymezeni névrhového koridoru
pro pfeloZku silnice ll/327;

aktualizace Uzemné plénovacich podkladfl;



Zpflsob zpracovénl’ bodu a) - etapy Zmény c"). 2: névrh Zmény ("3. 2 (projednéni dle § 55b
stavebniho zékona) a éistopis Zmény <5. 2 (vydané zména), podle zkréceného postupu
pofl'zenf v souladu 3 § 55b stavebnl’ho zékona

Zpflsob zpracovéni bodu b) - vyhotovem’ Uplného znéni UP po vydéni zmény — textové éést
a grafické éést (tiéténé dokgmentace pouze v rozsahu ménénych vresCI) v rozsahu
vyrokové, resp. zévazné éésti UP a Koordinaéni vykres.

3, Obsah textové a grafické éésti zmény Uzemm’ho plénu musi byt v souladu se zékonem
é. 183/2006 8b., 0 L'Jzemnim plénovéni a stavebnim fédu, vplatném zném’, Vyhlééky
é. 500/20068b., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné plénovaci dokumentaci
a zpfisobu evidence L’Jzemné plénovaci éinnosti, v platném znéni, a Vyhlééky é. 501/2006
8b., 0 obecny/ch poiadavcich na vyuiivém’ Uzemi, v platném zném’.

4. Zmena Uzemniho plénu bude zpracovéna v digita’lni podobé. Névrh zmény pro vefejné
projedném’ s textovou éésti ve formé opatFenl obecné povahy bude zpracova’n a pfedén
objednateli ve dvou vyhotovem’ch vé. CD se soubory ve forma'tu *.doc, a grafickou (:ésti ve
formétu *.pdf, vydané zména ('3. 2 (éistopis) ve étyfech vyhotovem’ch v6. CD ve steach vyée
uvedenYch formétech. Uplné znéni Uzemniho plénu p0 vydéni Zmény bude pfedéno ve
étyfech vyhotovem’ch vé. CD ve formétu pdf.

IV. Zévazky stran

1. Objednatel se zavazuje pfedévat projektantovi informace potr‘ebné k zajiéténl’ éinnosti
podle (“:I.Il a pfevzit vysledky jeho éinnosti. pokud nebudou v rozporu s obsahem této
smlouvy. Objednatel se dale zavazuje k provedeni dila opatfit projektantovi tyto véci:

- L'Izemné analytické podklady pro feéené Uzemi
— aktuélni mapy katastru nemovitosti
- podkiady poiadovanych zmen ve vyuiiti Uzemi (Zédosti o zménu vyuziti feéenych

ploch, zakres v katastrélni mapé apod.)

Déle se objednatel zavazuje, 2e v prflbéhu provédéni dila bude s projektantem
spolupracovat pfi ziskévéni podkladfi 0d jinych pra'vnickych osob a 2e mu poskytne véechny
dostupné informace potfebné k fédnému ukonéeni a piedéni dila.

O tyto véci se nesniiuje cena za provedeni dila a objednatel zfistévé jejich vlastnikem s tim,
2e po skonéem’ a odevzdém’ dila je projektant povinen je objednateli vrétit bez zbyteéného
odkladu.

2. Projektantovi vzniké nérok na zaplaceni ceny podle 5!. V odst. 2 new smlouvy.

3. Projektant nemflie povéfit zhotovenim celého dila podle 6| || jinou osobu. Pokud véak
projektant neni schopen splnit uréitou éést dI'la v plném rozsahu. je oprévnén jeji plnéni
v chybéjicim rozsahu zajistit prostfednictvim subdodavatele. Projektant odpovidé za véechny
subdoda’wky v plném rozsahu.

4. Projektant se zavazuje k abasti na projednénich ve smyslu zékona c. 183/2006 8b.,
stavebni zékon (vefejné projednéni dle § 55b stavebniho zékona) a na jednénich, které jsou
nutné k zabezpeéeni provedeni dila. Pfipadné daléi veFejné jedném’ nad tento rémec budou
Uétovéna samostatné hodinovou sazbou 350 Kc“; + DPH / h + vydaje na cestu.

V. Cena plnéni

1. Gene je stanovena dohodou.

2. Gene za dilo je stanovena na
110 000,- Ké + DPH.



3. Pfekroéeni uvedené ceny je moiné pouze za predpokladu, 2e dojde v prflbéhu realizace
vefejné zakézky ke zméné dafiovych a jinych pfedpisfl majicich vliv na cenu predmétu pInénI
a v pfipadé pozadavku na zvétfeni jeho rozsahu.

VI. Doba plnéni

1. Projektant se zavazuje provést dilo v nIZe dohodnutych termInech:

- zpracovéni névrhu Zmény
do 15.05.2019

- Cistopis Zmény
do 2 tydnfl od pfedéni odsouhlasenych
vysIedkfl vefejného projednéni névrhu zmény
UP a posouzeni krajskYm L'Jfadem

- vyhotoveni Uplného znéni UP Novy Bydzov po vydéni Zmény C. 2
do 2 tydnfl od p/edém’ odsouhlasenych
vysledkfl vefejného projednéni névrhu zmény
UP a posouzeni krajskym ufadem

2. Pfedani jednotlich Césti projektové dokumentace je podml'néno fédnf/m uhrazenim
faktury za pfedchazejici Cast objednatelem vplné vyéi. Vopaéném pfipadé je projektant
oprévnén poseékat s pfedénl’m daléf etapy a2 po fédném uhrazeni faktury za pfedchézejici
etapu objednatelem, anii by se na néj vztahovaly sankéni podminky zéI. X odst. 7.
Pozeenou dokumentaci je projektant povinen odevzdat do 7 a po pfipséni platby na acet.
Pozeenim odevzdéni dokumentace neni dotéeno prévo projektanta poiadovat smluvni
pokutu za pozdni platbu objednateIe dIe 6|. X. odst. 4.

3. Projektant neodpovfdé za nedodrieni doby provedeni dila v dflsledku éasovych prfltahfl
jim nezavinénYch (nedodéni podadCI, feéeni rozporfl dotéenych orga’nfl, préce pofizovatele
apod.). Zdoby zpracovéni projektantem bude odeétena doba, p0 kterou budou dalsi kroky
projektanta zévislé na reakci objednatele.

VII. Dodéni dila

1. DI’Io bude pfedéno a pfevzato po ééstech uvedenych v (3|. VI této smlouvy.

2. Dilo je dokonéeno provedem’m a pfedénim jeho posIedm’ Ezésti, to je Cistopisu v rozsahu
dle CLIII této smlouvy.

3. Objednatel se stévé vIastnIkem postupné pfedévanych éasti dila a to p0 uhrazeni
pfisluéné faktury.

VIII. Zéruka za diIo

1. Projektant odpovidé 2a to, 2e predmét dila dIe této smlouvy bude mit vdobé jeho
odevzdéni objednateli vlastnosti stanovené platnYmi prévnimi pfedpisy (zejm. zék.
C. 183/2006 8b., 0 L'Izemnl'm plénovéni a stavebnim fédu a jeho provédécich vyhlasek
("2,500/2006 Sb. 3 501/2006 Sb.) a smlouvou o dilo a bude splhovat platné nebo doporuéené
CSN a smérnice.

2. Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéné dilo. Zjisti-Ii pfitom. ze projektant provédi
dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén iédat p0 projektantovi odstranéni vad,
vzniklych vadnym provédénfm, a provédéni dila fédnym zpflsobem.



3. Zéruém’ doba je 24 mésicfi 0d protokolérniho pfedéni a pfevzeti dila. Po tuto dobu je
objednatel oprévnén kdykoliv dilo reklamovat z dflvodu pfipadnych vad a zjevnych
nesouladfl. V pfipadé. 2e objednatel zjisti vady 6i nesprévnosti v projektu a dodévkéch, bez
zbyteéného odkladu oznémi, v éem spatfuje vady a nesprévnosti. Projektant se zavazuje
provést bezplatné odstranénl' vady dila. Termin odstranéni vady bude dohodnut pisemnou
formou. pfiéemz bude zohlednén nutny rozsah praci a éasova na’roénost. Za’ruka se
nevztahuje na vady dila zpflsobené zménénymi podminkami (zmény Vl'JzemI', zménéné
poiadavky zastupitelstva, zmény prévnl’ch pfedpisfl atd.), které vznikly po vydéni UP. Dilo
nebo jeho éést p0 odstranéni vady projektant pfedé objednateli.

4. Prévo objednatele z vad dila bude uplatnéno:
a) pfi pfejimce dila,
b) i pozdéji pFi vynaloieni odborné péée, nejpozdéji véak do doby uplynuti zéruénl' doby

5. Projektant neodpovida’ za vady pfedmétu plnéni (dila), ktere' byly zpflsobeny pouiitfm
podkladt‘] a véci poskytnuty'Ich objednatelem a projektant nemohl zjistit jejich nevhodnost
a nebo na né upozornil objednatele a ten na jejich pouiiti trval.

6. Projektant neodpovidé za vady pfip. poékozeni, které vznikly v zéruém’ dobé a na néz by
se jinak vztahovala zéruka, jestliie tyto vady vznikly v dflsledku jednanl’ objednatele, tfeti
strany nebo okolnostmi ,,vy§§i moci“, éi nepfedvidatelnym rozhodnutim soudu.

IX. Jiné ujednéni

1. Tato Smlouva se fidi platnym pra’vnim Fa’dem Ceské republiky, zejména zékonem
(3. 89/2012 8b., obéanskym zékonikem, ve znéni pozdéjél'ch pfedpisfl a zékonem 6183/2006
8b., stavebnim zékonem, ve znéni pozdéjél'ch pfedpisfl. Smlouvu lze ménit, upfesfiovat nebo
zruéit pouze pisemny’tmi, vzestupné éislovanymi dodatky, které musi byt odsouhlaseny a
podepsény obéma smluvm’mi stranami.

2. Kaidé ze smluvnich stran je oprévnéna od této Smlouvy odstoupit v pfi'padé podstatného
poruéeni povinnosti druhou smluvni stranou. Odstoupeni musi byt uéinéno pl'semné aje
06inné okamzikem jeho doruéem’ druhé smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly, 2e poklédaji za podstatné poruéeni smluvnich povinnosti
nésledujici skuteénosti:

— prodleni objednatele s poskytnutim souéinnosti, jak je uvedeno v élénku IV. 1. této
smlouvy, po dobu deléi nei 30 dni.

— prodleni objednateie s Uhradou jakékoli platby dle élénku X. 1. této smlouvy po dobu
deléi neZ 3O dni,

- prodlenl' projektanta s pfedénim jakékoli éésti dokumentace dle bla'nku VI. 1. této
smlouvy po dobu deléi nez 30 dnl'.

3. Eventuélm’ zvétéenl’ objemu praci - rozporova’mi névrhu a odliéné poiadavky na obsah
Feéeni zmény (navyéeni poétu feéenych lokalit), odliéné poiadavky na obsah névrhu oproti
odsouhlasenym feéem’m, hlukové studie, podrobné prflzkumy (hydrologické, geologické,
radonové, hlukové posouzem’. vypoéty OP zemédélskych a prflmysloch areélfl. posouzem’
SEA (vyhodnoceni vlivCI na udriitelny rozvoj L'Jzemi, vyhodnoceni vliv na 2ivotm’ prostfedi a
Iokality Natura 2000), poiadavky na zapracovéni zmén vyplyvajicich zjinych Uzemné
plénovacich dokumentaci a podkladfi, posouzeni vlivfl na krajinny réz, technicka’ pomoc nad
ra’mec smluvniho vztahu. variantni Feéeni. L'Jéast pfi vyhodnocovéni pfipominek 6i némitek,
opakovéni jednotlivych etap projednénl’ apod. — bude obéma stranami dohodnuto v dodatku
k této smlouvé véetné Upravy vyée ceny éi ve zvléétnf smlouvé o dilo.

4. Pfipadné naklady na pfevody dat dle speciélnich poiadavkfl objednatele mimo smluvm’
podminky budou pfefakturovény dle skuteéné vynaloienYch nékladfl.



5. Vcené dila je zahrnuta jedna Uprava névrhu zmény UP dle poiadavkfl vzeélych ze
spoleéného jednéni, resp. vefejného projednéni, cena za pfipadnou Upravu dokumentace
dle § 53 odst. 2,3 stavebnl’ho zékona bude feéena dodatkem smlouvy.

6. Po spoleéném jedném’ navréti objednatel véechna paré névrhu projektantovi kUpravé
névrhu a po fizeni o Uzemnim plénu k pfipravé Cistopisu.

7. Objednatel bere na védomi a souhlasi s tim, 2e pokud by v procesu pofizovéni zmény
Uzemniho plénu néktery dotéeny organ stétni sprévy vydal nesouhlasné stanovisko
k navrhované zméné, (:i by jeji provedeni bylo vrozporu s platnymi prévnimi pfedpisy a
ztoho dflvodu by nemohla byt zména, popf. uréité cast zmény Uzemniho plénu pofizena
(napf. vylouéeni nékteré z projednévanych IokaIit), cena za vyhotovem’ zmény se neméni a
objednatel nebude vfléi projektantovi uplatfiovat Zédné sankce.

X. Platebni a fakturaéni podminky, smluvni pokuty

1. Smluvni strany se dohodly na fakturaci po jednotlivych ééstech diIa vychézejicich
z jednotlivych etap dle 6|. VI. Objednatel zaplati projektantovi:

- Po pfedéni névrhu Zmény (2.2 70 000,- Kb + DPH
- Po pfedéni Cistopisu Zmény 6.2 20 000.- Ké + DPH
- Po pfedéni uplného znéni UP Novy Bydzov 20 000,- Ki: + DPH

2. Po pfedéni pfisluéné éésti dila vystavi projektant fakturu ve vyéi dohodnutych cen do 7
ma ode dne pfedénl’, kterou je objednatel povinen zaplatit ve Ihflté 14 dni] po odesléni
platebniho podkladu (faktury) projektantem. Uhrada bude objednatelem provédéna dy
bezhotovostni formou pfevodem na UCet projektanta uvedeny na faktuf’e.

3. Faktura bude mit néleiitosti, které jsou uvedeny v zékoné é. 235/2004 8b.. 0 dani z
pfidané hodnoty. ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl, zejména v § 29, ktery stanovi néleiitosti
dafiového dokladu. KaZda faktura projektanta musi obsahovat minimélné tyto néleZitosti:

- oznaéeni faktury a éislo
- nézev a sidlo projektanta
- IC a BIG objednatele a projektanta
- oznaéeni banky a Cisla UCtu, na ktery ma byt poskytnuta L'Jhrada
- éislo smlouvy
- pfedmét zdanitelného plnéni v souladu se smlouvou
— vyée fakturované ééstky bez DPH, sazbu DPH, vyéi DPH a vyéi fakturované ééstky

celkem
- datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
- datum vystaveni faktury
- den splatnosti faktury

4. Penéiity zévazek objednatele je splnén pfipsénim fakturované ééstky na uéet projektanta.
To znamené, 2e ke dni splatnosti faktury - dafiového dokladu musi byt placené Céstka
pfipsana na uCtu projektanta. V opaéném pfipadé je projektant oprévnén poéitat Grok z
prodleni ve vyéi 0.5 % z dluZné Céstky za kaZdy zapoéaty mésic s prodlenim.

5. Objednatel prohlaéuje, ie mé vlastni dostateéné prostfedky na Uhradu objednanych praci.

6. Storno nebo sistace objednévky: jestliZe objednatel od smlouvy zjakychkoliv dflvodfl
nezavinénych projektantem pfed ukonéenim praci odstoupi, vydétuje mu projektant veékeré
néklady spojené s rozpracovanosti ocenéné na zakladé jejich specifikace do 15 da po
zastaveni praci a objednatel se pro tento pi‘ipad zavazuje néklady uhradit do 14 dnfl.

7. Projektant je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu za prodleni s plnénim dila v
terminu die 6!. VI této smlouvy, a to 0,5 % z ceny Césti doda’vky dila. jez je v prodleni, za



kaZdy zapoéaty mésic prodlenl' s plnénl’m‘ Toto ustanovem’ se nepouZije, jestliie bylo
prodleni zpflsobeno zcela nebo éa’steéné dflvody na strané objednatele

XI. Zévéreéné ujednéni

1. Tato smlouva Je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, z nichz 1 obeI' objednatel a 1 projektant.
Kaidé vyhotoveni ma povahu originalu.

2. Tato Smlouva pfedstavuje L’Jplnou a ucelenou dohodu smluvnich stran. ktera nahrazuje
véechna pfedchozi ujednani, dohody (3i smlouvy. at’ pisemné (“:i Ustni, ohledné totoiného
pfedmétu plnéni.

3. Smlouva nabyva platnosti a Uéinnosti dnem Jejiho podpisu smluvnimi stranami.

4. Objednatel i projektant smlouvu pfeéetli. souhlasi s jejim obsahem a prohlaéujl', 2e nebyla
sepsana v tisni ani za jinak na’padné nevyhodnych podminek. Na dflkaz souhlasu s obsahem
smlouvy pfipojuji oprévnéni zastupci smluvnl‘ch stran své podpisy.

Mésto Novy Bydzov lng. arch Jana Sejvlova
Ing. Pave! Louda REGIO,pr0jektovyateliér s.r.0.
starosta mésta Hoficka 50
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Projektant
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Dne: 13.05.2019

Objednatel
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