
Zápis z 3. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: Schůze Výboru pro místní části

Datum jednání: Čtvrtek 16. dubna 2015 od 16,00 hodin v zasedací místnosti 
Smetanova (průjezd)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 14. května 2015 od 16,00 hodin v zasedací místnosti 

Smetanova (průjezd)

Místo jednání: zasedací místnost rady

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ

Radek Pospíšilík předseda

Jiří Draška MČ Předmostí

Dana Svobodová MČ Lověšice

Jolana Čechová MČ Kozlovice

Pavel Ježík MČ Dluhonice

Radomil Lepič MČ Újezdec 

Bohumír Střelec - omluven MČ Čekyně

Aleš Vohnický MČ Henčlov

Vendula Hluzinová MČ Lýsky

Josef Venský MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Miloslav Šváček - omluven MČ Penčice

Omluveni: Bohumír Střelec – MČ Čekyně

Hosté: Radek Židlík, Jiří Fiala, Lubomír Korytko

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13. 
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 11  lidí s právem hlasovat.
Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů. 



Navrhovaný program:

1. Úvod 
2. Představení nového člena výboru p. Ježíka z Dluhonic
3. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
4. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze

a.) vyhláška omezení hluku, sportovní areál Kozlovice, pozvaní hosté
b.) seznam, tabulka investičních akcí za jednotlivé místní části, návrh systému 
schvalování investičních akcí 

5. Zapojení do programu ITI cyklostezky
6. Vyhláška o nakládání s odpadem - připomínky
7. Sdružená výsadba, jako náhrada za pokácené dřeviny
8. Vstup jednotlivých zastupitelů, hostů.
9. Různé, diskuse
10. Závěr

1. Úvod 
2. Představení  hostů.

Přivítání přítomných (chybí pan Střelec, pan Šváček – toho zastupuje bez práva 
hlasovat pan Šromota). Pozvání na jednání přijali také pánové Židlík, Fiala a Korytko 
z Kozlovic.
Odhlasování možnosti účasti a vystupování hostů – pan Židlík, pan Fiala, pan Korytko
Hlasování – možnost účasti  a vystupování hostů – odsouhlaseno všemi hlasy. 

3. Odhlasování, příp. doplnění programu jednání.
Program byl změněn – vypuštěn bod 4c), do bodu 4b) doplněn návrh systému 
schvalování investičních akcí 
Hlasování – upravený program – odsouhlasen všemi hlasy. 

4. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze:
a) vyhláška omezení hluku, sportovní areál Kozlovice, pozvaní hosté

- ze zápisu MV Henčlov: Místní výbor vznáší připomínku k vyhlášce proti hluku - zákaz 
používání vysokoobrátkových strojů, omezení používání hlučných strojů, přístrojů a 
zařízení: SO od 6.00 - 8.00 hod. a od 17.00 do 24.00 hod., vč. neděle (celý den) + svátky

- ze zápisu MV Čekyně: omezení hluku v místní části Po – Pá: 22.00 – 6.00, So: 22.00 (Pá večer) 
– 8.00, Ne: 22.00 (So večer) – 8.00, 12.00 – 6.00 (Po ráno). Pro tuto variantu hlasovali 4 členové, 
1 byl proti.

- ze zápisu MV Lověšice: souhlasíme s předloženým návrhem tak, jak byl projednán na 2. schůzi 
výboru pro místní části konané dne 19. 3. 2015. 

- Tyto připomínky ze zápisů byly poskytnuty právnímu oddělení

Diskuse k problematice – místní část Kozlovice:

Předseda R. Pospíšilík udělil slovo přítomným hostům, kteří se vyjádřili k problémům, 
vyplývajícím ze stížností některých občanů Kozlovic na hluk z provozu sportovního areálu. 
Ve svém vystoupení se vystupující představili a přednesli svá stanoviska – občan Kozlovic R.  
Židlík se vyjádřil k opakovanému narušování nočního klidu. V minulosti se s provozovatelem 



dohodli na podmínkách, které však provozovatelé porušovali. K návrhu OZV uvedl, že rušení 
nočního klidu hudební produkcí by nemělo být omezeno pouze na veřejně přístupná místa. 
Dle jeho názoru by bylo lepší než schválit takovouto vyhlášku, tak raději nemít žádnou.
Předseda fotbalového klubu pan Korytko představil sportovní areál a informoval o pořádání 
sportovních a společenských akcí. Po opakovaných problémech již pořádají pouze akce pro 
partnery a sponzory klubu, pan Fiala v rámci své živnosti. V roce 2014 proběhlo 11 produkcí, 
2 akce končily do 19 hodin, 2 akce skončily později než v dohodnutý čas, tj. později než ve 23 
hodin. V neděli se akce nekonají. Kolaudace je zdržována v důsledku aktivit pana Židlíka. 
Pan Fiala, který je majitelem části areálu, má totožný názor jako pan Korytko. Uvedl, že 
kromě kulturních podnikatelských aktivit se starají o výchovu a sportovní vyžití v areálu cca 
100 dětí. 
Následně byla otevřena diskuse, jednotliví členové výboru hovořili o nutnosti hledat hranici 
únosnosti, aby bylo umožněno v místních částech uspokojit potřeby lidí. V diskusi se hovořilo 
o potřebě odpočinku, zábavy, problematiky nedodržování nočního klidu, vymahatelnosti 
práva v této oblasti, diskutovalo se o počtu akcí, možnostech a smyslu udělování pokut, 
zmíněn byl  rovněž „černý provoz“ v části areálu.
Pan Židlík znovu zopakoval, že se v minulosti s provozovateli areálu dohodli na postupu – od 
p. Korytka měl dostat předem seznam akcí, všechny akce měly být ukončeny do 23 hodin, 
pouze jediná – oslava fotbalistů, mohla trvat déle. Z diskuse vyplynulo, že přítomní považují 
za vhodné, aby provozovatelé předem posílali informace o akcích jak p. Židlíkovi, tak i
předsedkyni místního výboru. 
V diskusi rovněž zaznělo, že není důležité, jestli vyhláška bude nebo nebude přijata. Podle 
toho, co zaznělo, je třeba, aby obě strany našly společnou řeč a dohodly se na systému, který 
budou dodržovat (omezení akcí, informovanost). Předsedkyně místního výboru J. Čechová
doplnila, že v Kozlovicích jsou lidé rádi, že takový areál mají, ale pochopitelně je zde 
uvedený problém s nočním klidem.
Předseda R. Pospíšilík shrnul, že akce, které trvají do 22 hodin jsou v pořádku, navíc pokud se 
jedná o cca 11 akcí za rok, je to normální život. Dle jeho názoru se nejedná o plošný problém, 
ale jedná se o problém jednotlivců, z debaty vyplynulo, že dokonce v osobní rovině. Problém 
by měli pánové Fiala a Korytko řešit informováním o akcích – mailem a na nástěnce.
Předseda poděkoval za účast přizvaným hostům, kteří odešli. 
Dotázal se na názor zástupců ostatních výborů, z jejich vystoupení vyplynulo, že v žádné 
z místních částí takové problémy s pořádáním akcí nemají. Je to i tím, že nikde jinde není 
podobný areál, v němž by byly realizovány podnikatelské aktivity. Přítomní se shodli, že 
problém v Kozlovicích je v osobní rovině. P. Ježík doplnil, že při kolaudaci by měl být 
schválen provozní řád, mělo by být v něm uvedeno, za jakých podmínek mohou provozovat 
areál. Pokud nemají takový provozní řád, měl by být pořízen.
L. Landsmannová – nic se nepořádá, v minulosti bývaly problémy, ale domluvili se, že 
v nočních hodinách se sníží hluk, nekrátila se doba konání akcí.
J. Čechová – problémy jsou v osobní rovině, jsou tam 2 stěžovatelé. Místní výbor se v areálu 
schází, lidé z místní části tam chodí trávit volný čas. Spíš vnímají, že je škoda, že došlo k   
omezení veřejných akcí (zábavy).  
T. Přikryl – ve Vinarech nepotřebují vyhlášku, občas jsou také problémy, které se řeší, ale 
vždy se dohodnou mezi sebou.
J. Venský – mají 2 nebo 3 akce do roka, takže problémy nejsou takové, jak v Kozlovicích.
A. Vohnický – totéž, mají jen několik akcí, musí se a umí se domluvit.
D. Svobodová – vidí to pouze jako problém v osobní rovině, rovněž mají zkušenost s jednou 
stěžovatelkou.
J. Draška – vždy se najdou lidé, kteří vyvolají problém. 
Ostatní problém nemají.



Závěrem tohoto bodu jednání předseda seznámil přítomné s návrhy pana Židlíka k návrhu 
obecně závazné vyhlášce, přečetl celé znění pozměněného textu čl. 5 a informoval o návrhu 
na doplnění formulářů:

Čl. 5
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí 

1. Veřejnou hudební produkcí se pro účely této vyhlášky rozumí produkce živé nebo reprodukované 
hudby na veřejně přístupné akci, pokud je tato produkce slyšitelná na veřejném prostranství a je 
způsobilá narušit veřejný pořádek ve městě, zejména právo na pokojné bydlení v době nočního klidu.  

2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru1. 

3. Veřejnosti přístupnou akcí se pro účely této vyhlášky rozumí sportovní, kulturní a jiné akce spojené 
s hudební produkcí, které jsou přístupné většímu počtu osob (dále jen „akce“). Tyto akce se považují za 
veřejně přístupné i v případě, že se akce koná pro omezenou skupinu osob (např. firemní večírky, 
narozeninové oslavy, svatby).  

4. Pořadatel akce je povinen písemně oznámit konání akce Městské polici Přerov, se sídlem Přerov, 
náměstí T. G. Masaryka 1, nejméně 10 dnů před jejím konáním (pozn.: tato povinnost se nevztahuje na 
akce pořádané ve vnitřních prostorách). V oznámení, pro které je možné využít formulář v příloze 1 této 
vyhlášky, je povinen uvést tyto skutečnosti:
a) jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a tel. kontakt, je-li pořadatelem fyzická osoba, nebo 

obchodní název, IČ, sídlo, označení zástupce a tel. kontakt,  je-li pořadatelem právnická osoba;
b) označení akce, příp. pravidelně se opakujících akcí, doba a místo jejího konání včetně údaje o jejím 

začátku a ukončení;
c) předpokládaný počet účastníků akce;
d) jméno a příjmení osoby odpovědné za pořadatelskou službu včetně uvedení tel. kontaktu na tuto 

osobu a souhlasu s výkonem této funkce.

O následujícím návrhu dal předsedající hlasovat, přítomno 11 členů:

Usnesení č.: VMČ/3/11/2015
Výbor pro místní části souhlasí se změnami v návrhu obecně závazné vyhlášky o 
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, předložených panem 
Radkem Židlíkem.
Hlasování – pro 0, proti 5, zdržel se 6
Návrh nebyl přijat. 

D. Novotná informovala, že z jednání o návrhu této OZV u primátora vzešel požadavek 
připravit soupis, kde se v jednotlivých místních částech konají akce, u kterých jim vadí 
navrhované omezení – např. hody. Požádala, aby tyto informace zaslali na mailovou adresu 
daniela.novotna@prerov.eu. Předseda uvedl, že z diskuse na dnešním i minulém jednání 
vyplynulo, že výbor nepovažuje za vhodné začleňovat místní části do omezení či výjimek. 
Výbor nemá zájem o rozšiřování vyhlášky pro místní části. Považuje za vhodné, aby nebyly 
žádné výjimky, aby se vyhláška nevztahovala na místní části. V. Hluzinová však doplnila, že 
vidí problém v tom, že se v místních částech lidé dozvědí, že se návrh OZV projednával a 
budou mít zástupcům místních části za zlé hlavně to, že se odmítá řešit hluk z používání 
sekaček apod.

R. Lepič navrhuje doplnit do čl 6 odst. 2 návrhu OZV: f) místní část Újezdec - tréninkové 
hřiště a fotbalové hřiště
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O následujícím návrhu dal předsedající hlasovat, přítomno 11 členů:

Usnesení č.: VMČ/3/12/2015
Výbor pro místní části souhlasí s návrhem doplnit do čl. 6 odst. 2 návrhu obecně 
závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, písmeno 
f) místní část Újezdec - tréninkové hřiště a fotbalové hřiště
Hlasování – pro 11, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

b) Seznam, tabulka investičních akcí za jednotlivé místní části.

Předseda – informoval o návrhu, který vstupuje do diskuse, jak by se mělo postupovat při 
zařazování nových investičních akcí. Jedná se investiční akce, které by měly být zařazeny 
přímo do investičních akcí města. Navržený systém schvalování bude členům rozeslán jako 
příloha č. 1 zápisu. V místních částech si musí určovat priority, bude veden zásobník 
prioritních akcí, dvakrát do roka bude zpracován materiál do zastupitelstva. 
Pro tento účel by měly být pro celý Přerov alokovány i finanční prostředky na studie – dle 
návrhu radního Ing. Arch. Jana Horkého cca 10 milionů Kč, ale je to zatím návrh, který není 
odsouhlasen. R. Pospíšilík doplnil, že je to projekt na budoucí roky, nyní by měly být 
nastaveny principy, výsledky se dostaví až za 3, 4 roky. Výše finančního krytí bude 
předmětem dalších jednání.  J. Draška upřesnil, že tyto peníze by byly určeny i na projekty. 

K dotazu, V. Hluzinové, zda na projekty z programu rozvoje venkova může čerpat i město,
předseda přislíbil přizvat na některé z dalších jednání výboru pana Souška a pana Štěpána.
Předseda požádal přítomné, aby provedli inventuru akcí, uvedených v tabulce (D. Novotná 
zajistí zaslání tabulky v excelu). 

5. Zapojení do programu ITI cyklostezky

Některé místní části zaslaly své návrhy – viz níže. 

K tomuto bodu programu vystoupil Ing. Arch. Jan Horký, který ve svém vystoupení uvedl 
stručnou charakteristikou a cíle ITI. Zdůraznil, že cyklotrasy musí mít rozvojový charakter, 
musí být zaměřeny na zvyšování konkurenceschopnosti (nejedná se o turistické trasy „ke 
kapličce“). Po skupinách byla projednána možnost napojení, vždy s členy z místních částí, 
které na sebe územně navazují. V diskusi jednotliví zástupci místních částí zakreslili do map 
navrhované cyklotrasy s napojením na Přerov a okolí. Ing. Arch. Horký si mapy odnesl, byly 
mu předány i písemné návrhy. 

Předmostí:

- Cyklostezka Předmostí – Čekyně. Je již dříve zpracovaná studie ve dvou variantách. 
Jedna varianta podél silnice II/436, druhá směr Žernava a Školní kopec, nad roklí se 
obě varianty spojí. Realizací této cyklostezky, která by navázala na cyklostezky na 
Hranické v Předmostí, by byl umožněn bezproblémový výjezd cyklistů z města 
s možností napojení na cyklostezky směr Oderské vrchy, Olomoucko a teoreticky až 
do Jeseníků. 



- Dořešení možnosti užívání jako „Myší díry“ podjezd pod železniční tratí na ul. 
Sportovní/Teličkova. Dnes je zde osazena dopravní značka B 1 Zákaz vjezdu  všech 
motorových a nemotorových vozidel, je umístěna v obou směrech. Vzhledem k tomu, 
že je to nejkratší cesta jak se dostat z Předmostí do Žebračky, Michalova, k Bečvě a 
dál podél Bečvy sítí již existujících cyklostezek dál, zvážit nahradit značkou B11 
Zákaz vjezdu motorových vozidel, případně doplnit stávající DZ dodatkovou tabulkou 
„ Neplatí pro cyklisty “. 

- Samostatný podjezd pro cyklisty u Lidlu vedle stávajícího podjezdu I/55, který 
navrhuje město vybudovat společně se zvažovanou vlakovou zastávkou Přerov –
Předmostí v rámci II. etapy rekonstrukce Žel. uzlu Přerov. ( Spolupráce se SŽDC ). 
Realizací tohoto podjezdu dojde k bezproblémovému propojení cyklostezek  Velká 
Dlážka – Předmostí a dál viz první odrážka.

- Tento návrh byl projednán na jednání výboru místní části Předmostí 14.4.2015. 

Penčice:

Na základě podnětu z minulé schůze Výboru pro MČ byli členové místního výboru 
v Penčicích vyzváni, aby se vyjádřili k problematice zapojení naší MČ do programu 
ITI - cyklostezky. Úvodem je třeba poznamenat, že již v dřívější době se Magistrát 
města Přerova zabýval v rámci podpory turistického ruchu města tím, že místní část 
Penčice může být vhodnou součástí propojení trasy mezi Sv. Hostýnem a Sv. 
Kopečkem. V současné době místní část Penčice nabízí pro četné návštěvníky: 
cyklisty, motoristy a účastníky různých turistických výšlapů významné historické 
památky, které jsou nejcennější z celého přerovského děkanátu ( 3 barokní sochy: sv.
Josefa - pěstouna, sv. Jáchyma a sv. Liboria, které jsou památkově chráněné MK ČR), 
dále pak opravený kostel sv. Petra a Pavla, kapličku v Penčičkách, opravené kříže a 
jiné památky. Další "perlou" v naší MČ je koupaliště, které provozuje Teplo Přerov
a.s. Malebný ráz MČ, kterou protéká potok Olešnice a Říka, obklopené lesy a dvěma 
chatovými oblastmi, dokresluje i čistý vzduch, pro které jsou Penčice 
vyhledávány. Pro tyto významné přednosti MV Penčice navrhuje napojení naší MČ
na již stávající cyklostezku, která vede po trase mezi Sv. Kopečkem a Sv. Hostýnem 
(Sv. Kopeček, Bukovany, V. Bystřice, Svésedlice, Vacanovice, Tršice, Lazníky, Buk, 
Prosenice....Sv. Hostýn). Napojení na některou část této cyklotrasy z Penčic je možné: 
z Penčic na Lipňany (Vacanovice) nebo z Penčic na Tršice event. Lazníky. Vše musí 
posoudit odborníci. Napojení naší MČ na cyklostezku mezi Sv. Kopečkem a Sv.
Hostýnem by bylo velkým přínosem jak pro přerovský region, tak i Penčice 
samotné. Návrh za MV Penčice předkládá L. Štefanová - předsedkyně MV.

Vinary:

Primárně bychom uvítali cyklistické propojení z Vinar k železničnímu podjezdu Lýsky 
nejlépe obousměrnou cyklostezkou po jedné straně krajské komunikace III. tř.
Dále podporujeme navazující úseky z Lýsek ve směru Přerov buď podél státní 
komunikace I/47 po obou stranách nebo návrh místní části Lýsky na novou 
cyklostezku podél Žebračky (v pokračování ulice Nad Struhou až k cyklostezce u 
Emosu). Obdobně i navazující úseky opačným směrem z Lýsek na Prosenice podél 
státní komunikace I/47 po obou stranách nebo novou cyklostezku, která by končila 
v Prosenicích v ulici Školní.
Za účelem jiného propojení Vinar s Přerovem přes Popovice a Předmostí podporujeme 
zprůjezdnění "Myší díry" pro cyklisty.



Jedná se pouze o návrhy (viz přiložená mapky) bez ohledu na vlastnictví pozemků 
nebo technické možnosti realizace těchto cyklostezek. Za místní výbor Vinary
předložil Ing. Tomáš Přikryl

Čekyně:

požadujeme pokračovat v projednání investice do cyklostezky Předmostí - Čekyně -
Penčice (již bylo jednáno před cca 3 lety, názor MČ Čekyně je varianta okolo stávající 
komunikace II. třídy). Dále požadujeme v rámci programu ITI zrekonstruovat kapličku 
na ulici Zámecká a případně rekonstruovat náves v MČ Čekyně - zařadil jsem to do 
strategického programu Přerova. A co kanalizace v MČ?

6. Vyhláška o nakládání s odpadem - připomínky

Čekyně: Bez připomínek
Henčlov: OZV o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova – místní výbor 
má připomínku k čl. 7, písm. b) k místu určeném pro sběr pytlového odpadu – požadujeme 
přidat 2x 600 l nádoby na bioodpad.
Lověšice: Bez připomínek

V diskusi byla otevřena problematika svozu odpadu. Byl vznesen dotaz, od kdy do kdy se 
sváží bio odpad a TKO ob týden.
J. Draška – od 1. 4. 2015. Doplnil také, že TSMPr do konce června chápou zavedený systém 
jako zkušební období, následně budou vyhodnocovat nastavený systém a na základě podnětů 
a zkušeností bude systém vyhodnocen a případně pozměněn. Diskuse k dostatečnosti svozu 1 
krát za 14 dní. R. Pospíšilík ze své zkušenosti potvrdil, že pokud lidé třídí, stačí popelnice na 
14 dní 4členné rodině. Z diskuse vyplynulo, že přes zimu bude nutno v místních částech 
zavést opět týdenní svoz odpadu – zejména kvůli odpadu z topení. Hovořilo se také o 
možnosti získat pro rodinu popelnice navíc z důvodu používání plen (děti a senioři). Na dotaz 
P. Ježíka, kde si mají lidé popelnici navíc vyřídit, bylo řečeno, že na TSMPr.
Závěr: R. Pospíšilík projedná možnost pořízení popelnic z důvodu používání plen (děti a 
senioři) s jednatelem TSMPr p. Střelcem. 

7. Sdružená výsadba, jako náhrada za pokácené dřeviny

Čekyně: požadujeme vysazení dřevin na místech, kde byly v letošní zimě spadené dřeviny 
vlivem námrazy (u památníku padlých, pod mateřskou školkou) a dále výsadbu vzrostlého 
stromu před budovou bývalé školy (ten byl skácen z důvodu špatného stavu v roce 2014)

Předseda informoval, že by bylo možné realizovat hromadnou výsadbu náhradní výsadby. 
Z diskuse vyplynul dotaz na vedoucího odboru majetku Z. Vojtáška:

- upřesnit tuto informaci, za jakých podmínek by bylo možné realizovat hromadnou 
náhradní výsadbu

- upřesnit druhové složení stromů možné náhradní výsadby v místních částech
- jak zajistit v rámci náhradní výsadby, aby bylo možné vysazovat stromy tak, aby došlo 

k zachování původního rázu místních částí (i staré odrůdy ovocných stromů)
- upřesnit termín, do kdy musí místní části předložit své požadavky

Závěr: v místních částech si své požadavky promyslí a projednají, kde by chtěli vysadit 
jaké stromy… na některém z dalších jednání se k tomuto tématu vrátí. 



8. Vstup jednotlivých zastupitelů, hostů.

-----

9. Různé, diskuse

D. Novotná předložila informace o možnostech:

Registrace – přihlášení k odběru SMS zpráv – na www.prerov.eu . Můžete dostávat 
včasné informace:

 o termínu konání zasedání Zastupitelstva města 
 o stavu ovzduší v našem městě 
 o mimořádných událostech ve městě 
 o případné povodňové situaci

Registrace – Staňte se přerovským rádcem

Pokud se chcete stát „Přerovským rádcem“, zašlete svou žádost na mailovou adresu 
prerovsky.radce@prerov.eu (předmět: Přerovský rádce). Do žádosti uveďte své jméno a e-
mailovou adresu. Zpátky Vám zašleme Vaše uživatelské jméno a heslo (heslo si budete moci 
následně změnit ve Vašem osobním nastavení), jehož prostřednictvím se budete moci 
hlasování zúčastnit. Na Váš e-mail Vám pak budeme pravidelně zasílat upozornění o vyvěšení 
nových dotazníků. Přihlašovací údaje Vám budou sloužit pro přihlášení do všech anket, takže 
registraci nebudete muset znovu opakovat. Aktuální téma: Vánoční oslavy v Přerově

10. Závěr

Zapsala: Daniela Novotná

Schválil: Radek Pospíšilík


