
Smlouva 0 nájmu pozemku 
číslo 7DHM190052 

uzavřená dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V platném znění 

Účastníci smlouvy 

Pronajímatel: 

Povodí Labe, státní podnik 
se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený: lng. Petrem Michalovìchem, ředitelem Závodu Pardubice 
IČO; 70890005 
DIČ; CZ70890005 
spisová značka: Obchodní rejsüík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, 

vložka 9473 

dále jen „pronajímatel“ 

Nájemce: 
Město Český Brod 
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
ıcoz 00235334 
Dıcz CZ00235334 

dále jen „nájemce“ 

Účastníci smlouvy uzavírají tuto Smlouvu O nájmu pozemku: 

Článek 1 

Pozemek, který je předmětem nájmu, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 1014/2 v 
katastrálním území Doubravčice, obec Doubravčice, vedené v druhu vodní plocha na listu vlastnictví 
č. 352 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrálního pracoviště Kolín. 
Tento pozemek je ve vlastnictví státu a právo hospodařit s ním má, ve smyslu zákona č. 305/2000 Sb., 
O povodích, pronajímatel (dále jen „předmětný pozemek“). Předmětný pozemek tvoří koryto vodního 
:oku Šembera (IDVT 10100173). 

Článek 2 
1. Pronajímatel předmětný pozemek, resp. jejich část o celkové výměře 106 m2, Z hlediska dosažení 

účimıějšího a hospodámějšího využití pozemků (dále jen „proııajímané pozemky") a při 
zachování jejich hlavního účelu, ke kterému pronajímateli Slouží, přenechává touto smlouvou 
nájemci k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci ,,BrOd přes tok Šembera 
v Doubravčickém lese" a souhlasí, aby byly částečně zastavěny trvalou stavbou - brodu přes tok 
Šembera (dále jen „Předmětná stavba“). Rozsah pronajímaného pozemku je vyznačen v příloze č. 
2 „Situace s vyznačením rozsahu nájmu“, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

2. Předmětná Stavba zůstane po dokončení ve vlastnictví nájemce. 

3. Nájem Specifikovaný v bodě 1. článku 2 této smlouvy není sjednán pro účely uskutečňování 
ekonomických činností.
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Smluvní strany shodně konstatují, že pro účely umístění části stavby nájemce V pozemku 
pronajímatele a následného práva vstupu za účelem provádění údržby a oprav stavby byla mezi 
nimi současně S touto nájemní Smlouvou uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene č. 
7DHMl9005 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná O nedovolenou duplicitu užívacího 
práva k pozemku, a to S ohledem na rozdílný účel a obsah nájmu (zřízení staveniště a provádění 
výstavby) a účel a obsah věcného břemene (umístění stavby v pozemku a Zajištění přístupu za 
účelem provádění údržby a oprav stavby). 

Čıánøk 3 
Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí ucinnostì této smlouvy do dne, kdy nájemce 
protokolárně předá pronajímaný pozemek zpět pronajímatelì, nejdéle však na dobu 5 let. 
Při předání předmětného pozemku bude sepsán předávací protokol. Oboustranné podepsaný 
protokol bude vytvořen ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé straně náleží jedno vyhotovení. 

Článek 4 
Účastníci smlouvy se dohodli na nájemném ve výši 530,-Kč za celou pronajímanou plochu za 
rok. Nájem je osvobozen od DPH V souladu S § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané 
hodnoty, v platném znění. Nájeırmé bude hrazeno jednou ročně na základě daňového dokladu, který 
bude pronaj íınatel zasílat nájemci. Zdanitelné phiění se považuje Za uskutečněné dne 31. 3 . běžného 
roku. V roce, v němž nabyde tato smlouva účimiosti, se za den uskutečnění zdanitelného plnění 
považuje den, kdy tato smlouva nabyde účinnosti. Daňový doklad bude mít splatnost 14 dnů ode 
dne vystavení pronajímatelem. 

Platbu za rok, v němž dojde k nabytí účinnosti této smlouvy, provede nájemce poměrnou částkou z 
ročního nájemného na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů od jeho vystavení. Tento 
doklad vystaví a nájemci zašle pronajímatel, a to nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

V případě ukončení nájmu v průběhu roku bude nájemci vrácena poměmá část ze zaplaceného 
ročního nájemného na základě opravného daňového dokladu vystaveného pronajímatelem. 
Účastníci Smlouvy se dále dohodli na úroku Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den 
prodlení se zaplacením nájemného. 

Účastníci smlouvy se dohodli, že výše nájemného bude v průběhu platnosti smlouvy každoročně 
přehodnocována, a to ve stejném poměru ke změnám úředně stanoveného koeficientu růstu 
spotřebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem v Praze za uplynulý rok. Úprava 
výše náhrady bude automaticky promítnuta do výše nájemného příslušného roku, pokud růst 
inflačního koeficientu přesáhne 1%. 

Čıánøk 5 
Nájemce se seznámil se stavem pronajímaného pozemku a přejímá je do dočasného užívání. 
Zároveň se zavazuje užívat je pouze ke sjednanému účelu dle článku 2 této smlouvy. 
Nájemce se zavazuje provést předmětnou stavbu dle schválené projektové dokıunentace, na základě 
pravomocného správního rozhodnutí stavebního úřadu či účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující 
takové Správní rozhodnutí stavebního úřadu, za dodržení podmínek stanoviska pronajímatele 
vydaného pod č. j. PVZ/18/39922/Mf/0 ze dne ze dne 30.10.2018, které tvoří přílohu této smlouvy 
a těchto dalších sjednaných podmínek: 

a) veškeré práce na pronajímaném pozernku budou nájemcem prováděny tak, aby jimi 
nezpůsobìl žádné škody na majetku státu, S nímž má pronajímatel právo hospodařit,
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b) O provedení event. zasahu do stávajících porostů, rostoucích na pronajímaném pozemku, je 
třeba předem pronajímatele informovat, neboť jsou součástí pronajímaného pozemku ve 
smyslu § 507 občanského zákoníku, 

c) po skončení stavby provede nájemce na svůj náklad odstranění staveniště na pronajímaném 
pozemku a uvede pronajímaný pozemek do řádného stavu, a to nejpozději do kolaudace 
stavby. Případné škody uhradí nájemce pronajímateli způsobem a ve lhůtě uvedené ve výzvě 
k náhradě škody. Neuvede-li nájemce pronajímaný pozemek do řádného stavu ani ve lhůtě 
dané pronajímatelem, nahradí pronajímateli náklady, které mu vznikly s uvedením těchto 
pozemků do řádného stavu a vedle toho i smluvní pokutu ve výši 1.590,- Kč, kterou si 
smluvní Strany pro tento případ sjednávají. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího 
vyúčtování. Sjednáním a Zaplacením Smluvní pokuty nejsou dotčeny případné další nároky 
pronajímatele na náhradu škody podle této Smlouvy či jiné nároky dle platných právních 
předpisů. 

Nájemce je povinen v ráınci užívání pronajímaného pozemku důsledně dodržovat technické, 
hygienické, bezpečnostní, požámí a další právní předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně 
osob, majetku a životního prostředí. 

1 
ov I vr Bez písemného Souh asu pronajímatele nemuze nájemce pronaj ímaný pozemek pouzıt pro umístění 

Stavby způsobem j iným, než jakje vymezeno V této nájemní Smlouvě. 
Zvláštní pozomost je nájemce povinen věnovat čistotě povrchových a podzemních vod a zabránit 
jejich znečištění ropnýıni produkty nebo závadnými látkami. Tyto případné události je povinen 
neprodleně ohlásit pronajímateli. V případě vzniku znečištění zodpovídá nájemce za jeho úplnou 
likvidaci. Nájemce odpovídá za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
v případě jeho porušení se zavazuje uhradit veškeré sankce Z tohoto zákona vyplývající.

v Nájemce se zavazuje k dohledu nad bezpečným stavem stromů a kerů na pronąiímaném pozemku. 
Je povinen učinit nezbytná opatření, aby zabránil škodám na životě, zdraví a majetku třetích osob 
v případě nepříznivých povětrnostııích podmínek anebo podezření na pád větve nebo stromu 
v důsledku vzrůstu či stáří nebo nemoci stromu, popř. keře. Při bezprostředním ohrožení nájemce 
zakáže vstup na ohrožené pozemky nebo jejich ohrožené části a umístí v bezpečné vzdálenosti 
výstražné tabule a pásku. Nájemce musí infonnovat neprodleně pronajímatele O nastalé situaci. 

vr Nájemce není oprávněn k tomu, aby přenechal pronajímaný pozemek do podnájmu či jiného uzıvání 
(úplatného či bezúplatného) jiné osobě. 

Čıánøıx 6 
Nájemní smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran, a dále výpovědí jedné nebo druhé 
strany. 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne následujícího měsíce po doručení 
výpovědi druhé Smluvní straně. 

Pokud nájemce nezahájí stavbu do 1 roku ode dne platnosti a účirmosti této smlouvy, může být tato 
skutečnost důvodem k výpovědi sjednaného nájmu bez výpovědní doby. 
Nebudou-li nájemci vydána potřebná veřejnoprávní rozhodnutí pro umístění a realizaci stavební 
akce „Brod přes tok Šembera v Doubravčickém lese " do půl roku ode dne plamosti a účinnosti této 
smlouvy, a to ve fomiě a objemu požadovaném nájemcem, nebo pouze za ztížených podmínek nebo 
nákladů, může nájemce rovněž nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 
Důvodem výpovědi Z nájemního vztahu může ze strany pronajímatele být změna podmínek, za 
kterých bylo dočasné užívání poskytnuto ve smyslu bodu 1. článku 2 této smlouvy, a dále neplnění 
povinností nájemce, vyplývajících Z této smlouvy, včetně důvodů stanovených v občanském 
zákoníku. 

Jestliže nájemce poruší své povinnosti stanovené v článku S bodech 2. až 7. této smlouvy 
nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní ani do 10 dnů od výzvy pronajímatele, nebo
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poruší povinnosti stanovené V článku 5 bodech 2. až 7. této smlouvy podstatným způsobem, má 
pronajímatel právo nájenmí Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 
Pronajímatel má právo vypovědět nájemní smlouvu v případě, že je nájemce V prodlení S úhradou 
nájemného po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

Č)‹ 
ııııı 3× Ď ek7 

Smluvní Strany Stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a Současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činností S ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak 
a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzııiku důvodného podezření na spáchání trestného činu 
či k samotnému jeho spáchání (včetně forıny účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních 
stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., O trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost 13/zických osob (včetně 
zaměstnanců) podle trestního Zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli 
ze smluvních straıı, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
Nájemce prohlašuje, že se seznámil S Intemím protikoı'upčním programem Povodí Labe, Státní 
podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, Státní podnik (dále společně jen ,,Program“; 
viz www.Qla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání 
dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále 
zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění Skutkové 
podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a 
nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je 
v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

Článek 8 
Pronajímatel je oprávněn provést kdykoliv kontrolu dohodnutého způsobu užívání pronajímaného 
pozemku. 
Nájemce se zavazuje ke dni ukončení nájemní smlouvy předat pronajímateli pronajímaný pozemek 
v řádném stavu, který bude odpovídat způsobu jejich užívání. 
Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písenmými a číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. 
Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, přičemž všechny maji platnost originálu. Každá smluvní 
strana obdrží po dvou jejích podepsaných vyhotoveních. 
Nedílnou součást této smlouvy tvoří její přílohy. 
Smluvní Strany se dohodly, že nájemní právo sjednané dle této smlouvy zapisovat do katastru 
nemovitostí nebudou. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Kon uvy jsou na straně pronajímatele Ing. Jana Malinová, 

a na straııě nájemce Ing. Jan Kopáček, tel.:

Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele pronajímatele, vydalo dle platného 
Statutu Povodí Labe, státııí podnik k této smlouvě předchozí souhlas k nakládání S určeným 
majetkem.
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1. Uzavření této smlouvy schválila rada města Český Brod na svém 6. zasedání dne 13. 3. 2019 
usnesením č. l06/2019. 

Příloha: 

1. Informace O parcele pro pronajímaný pozemek. 
2. Situace S vyznačením rozsahu nájmu. 
3. Kopie stanoviska Správce povodí a správce vodního toku č. j. PVZ/18/39922/MÍ70 ze dne 

30. 10. 2018. 

2 8 -11- 2819 . V Pardubicích dne V Ceském Brodě

z- nájeníceım
Bc. Jakub NI

ředitel závodu Pardubice Starosta mes
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Informace O pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí Page 1 of I 

Informace O pozemku 
_ __._ _ _ _ _ - __ .. _-, 
Parcelní Číılo: 1014124' 

V 
`

- 

i 

Obec: Doubravćìce ľ533301 2 
Katastrální území: Doubravćíce 1631 205i ' 

_ 

Čísıø LV: 32 
3

; 

vývnên [nfl21: 9097
I 

Ž Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
I

= 

Mapový list: KMD
ę 

Q c 

Určení výměry: Graficky nebo v dìgitalízované mapě
l

š 

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
_ 

, _ _ _ _ _, _ _ 

l 
Eh1.ıłı pozemku.“ vad nn' pln-cha ' 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlasmrtlte pııvo Podíl 

Ceská! ı'ep_uhIìIır.i|,
l 

l 

Právo hospodaření s majetkem státu Podíl 

É 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

l 

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné zp ůsoby ochrany. 

Seznam BPEI 
Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápíw 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 
Objektje dotčen Změnou právního vztahui \i1__§>$›«/j_2flš_)_, 
Nemovřtostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální uralpflo Středočeský krajL§atastrální 
pracoviště Kolínł' 

Zobrazené údaje mají infomıativní charakter. Platnost k 20.02.2019 10:00:00. 

©2004-2019 Ž-g;;-u“_,,;,:g;.= ;v.":'ˇ-.`.1~L“. ı.. J .4'-nf.ı..v- .ı,_=- ._j__,z_;|;::_;:_š_|_n “3ı_'I,=_'.4 \..u== .-,.- '-F-Í' ' 7*- ı--„LE vem., ap|fl<3Ce; 5_5,5 buiıđg 
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na -›* =:r - - 

5-I ig fl=“..,nI' 

https://nahlizenidokn.cuZk.cZ/ZobraZO bjekt.aSpx'?encrypted=qpNZ4EnlSyj 7GiDVYbC _ _ _ 20.02.20 1 9
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Povodí Labe, státní podnik 
Mag Hęgedlého 95118, Sľęzské Predměstı. 500 03 Hfafiec Kráłove 

YELEFGN 495 088 111 n EMNL ıabeapıaız 
:C0 7fi3$ü005= 
Dıť: CZ70890005 
:DDS ażzyxaçz 
Ghchpđnž rejstřík vedený ,H KS vi-łrađcı Králová. 

Oddíl A. vlüäıka 9473 

Ladislav 
LNC~onsu[! s.r.o. 
U Hřiště 250 
250 83 Škvorec 

VAS B0953 ć..1. /ZE DNE CISLO .1EDNAci; RADEC KRÁLOVÉ 
PVZI18/39_922iMfłO 30..10;201.$ 

3196 DM V°đ?I!1Q!§~l290bröfi1ë!=kéI1ˇ›;!Q=§ 
üne 3.,1Q„281»8 jsme/d.hdrże4i› Vašívżădost O $tlaI'1fivi$kO~ k dekumeriiacıf pre úzfimní a stavební' 
řízen! na uvedenou akci, Podía pľedløżarıé dokumentaae se jedná 0 sfavbu hradu přes vodní Šembera (IDVT 10109173) V iokalíté“ Dolánky. ku. Daubı-aııèiee. Bmd je; navržen ze sìlnřênłch panelů Ommıàfech 300 nm × 100 cm 11 21.5 cm, délce 25,0 mv a bude využíván Zejména pro“ přejezd 
zernědëlsłcé a lesní techniky. Po paneíů jsem vytıudøvány ıänfaıcvací .bemnowè prahy, kde z obou stfan prahů ve dně- wku k pzoveđeni zàhozu z łsmovehu hmotnostı 250 - 300 kg“. II. 300-“~ 400 mm Migıfaéní prąpustnost je zajišaıänıpođélflým šfiârbirıøvým żłàbęm (øtvør mm' × 460. rnm)._ V rámcı výstavñy hradu nedojde ke. kácení stmmůz 
Sıavhnu hmfluv đnjđe K đø1èøn1~“pøzønnı‹ø ú. 101412; hd. vnoflh:øvčice.1 že vmąletkżu S právem“ hospodaření pra Pavuđl Labe. stàtııí podnik a_ bude vxł;.P!.°f5đánI„ 

bude Mèsın ııámásti Huısnva 70. 282 01 
.stavba se vé vodním HSL_;1640 -ˇ Šęmbera cd pramene pa ústí 'mu Výrovka. 

K nawfiovátfiému záměru násładugìcľsšıııovľsko ıjprivšfl 96110111: 
:J .złııøaiskaˇ ıáimů flıflnýćh 5 :az vøánìhø zzáhønz. psıťnýın närøaninı piênønz pøvøđıˇ use a Plănım dílčího pavøđí Homfho .a středního Labe~(§ 24 až 26 vodního ıăkanaj je pfeđmêlný zàmer mnznífì Pfafioże we. předpokłádat, že realizací zàmèru nedoyáe ke ıłıøťäenì stavu záměram 

~vo_‹łı3›ił10 a. že » nebude mít za nasladek dflbfàżıo 

tm ,Iıođnønøni z áøuızıfln -pťáónıêınahø“ záınêm 
pıaflťýflısđflkzúmøızıy. 

h) Z »hmmm øızıšıøh -záınıú zıęánvanýz-.h vnanıın zžızønèná 8 zprávy vnflnìhn ıøını now 1o1ıı0173›»áønh1ásšrrıę za-. pfeflpøxłuwsflhênı nás1øau3ı‹=ıøh_x›øam1zıø1‹z; 
=- Panflyhuaøfl ve una nıożenfy :ah-, any hyıá øøaržena phmnıèsı nšveıeıy ána avnehyfy ı›I~ęı‹žıjż1‹øn_ 

płynuièhn edtøiw 

ožadujflme příz-va: ke kontrołe .úseku to

n. Vlastník. bude øbiekt uđrżovat 'fláđnëm stavu. 
Upazømujeme na skutećnast, že Povodí Labe. stámi podnik nenese OdpavàdnoSt` za Šlšeđy způsøhené pı“üchføđem povøđňøvýeh pvđıtøků. 
Dáte upozarñujeme. že při zvýšených prùtøcich bude v místech snížení břehů docházet k vybřeżeni 
vady Zv koryxa na Sousední pozemky. 

563(7łľ.20i SIPLB 38 iI9".ìı"0 

Pąflıłmıťıšıu 

»vn
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c) Z hlediska majetkoprávnich vztahů sdëlujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu 
(pozemek parc.ć. 1014/2. I‹.ú. Doubravćicą k nèmuż vykonává právo viastníka Povadí Labe. státní 
podnik, a Z tonotovdúvodu bude účastníkem případných správních řízení. vedených k tomuto záměru 
podłe vodního nebo stavebního zákona. Pedminkou pro udělení souhlasu vłastníka pozemku se 
stavebním záměrem. V souladu S ustanovením §184a Zákona. č.. 183/2006 Slı. O územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění' pozdějších předpisů. je maietkopràvní vypořádání záměrem (stavbou. 
ćinností) dotčeného majetku státu“ 

ve veci uzavření pflsłušných srniuvnich vztahů se formou písemné ìàdosti (S uvedením čísla 

gflgącšflg gghggo gta státní podnik - Závød gàçinelna 135„ 
530 09 Pgrdgbice  přičemž Vaše 
żáđøst musí být đcpłnéna O nástedujíci dokladyf 

0 ıdentifikaćnâ údaje smluvní strany, připadne zpłnomęcnéní prozastupuýící osobu. 
I kontaktní údaje żadatełe. 
0 katastràłnł situaćni výkres 1 proiektevé dokumentace se zákresem trvałého a dočasného záboru 

püzemku. včetně vyćislenf tëchmzábflrů. 
I geometrìcký plán pro vymezení mzsahu věcného břemene k ćásti pozemku (min 2× criginálj. 

včetně vyčíslenì płoćhy vècnáhø bfemene. 

Podminky udělení“ souhiasu vlastníka pozemků se stavebními zàmëfy cizích stavebníků 
realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe; státní' šdle. 

§_1“B4a stavebního zàiroflą) vnávazností na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou na 
stránkách.-» Infnrmace pmfżađaçełe z- Častnkładene 

Tuto stanovisko, je pro vydání mzhodnuˇłi nebe jiného onatfenví nebe 
meho správního úřadu. nebo sàmospťàvneho orgánu; plati 2 roky od data ieho: vydání, pokud vtetfı 
dflbâë nëhvfü VYUŽŠÍO P1-'0 Vydání pIatn“é?fQ røzhfiđnuti nebe iłnéhowatření spràvnímı nebi: samospfávľnýmiz mg ny, 

E-fllohaı PD 
Na vëđømíz PL *- Z2 Pardubice


