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 Zápis z 29. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 09.01.2017 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7, Přerov 

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. arch. Horký Jan, Ing. Kazda 

Jaroslav, Ing. Šimeček Karel MBA, Švestková Valéria, Valachová Naděžda, Ing. Lesáková Kamila 

(organizační pracovník) 

Omluveni: Ing. Draška Jiří, Ing. Svák Ondřej 

Hosté: Ing. Gala Pavel (odbor ROZ), Ing. arch. Klára Koryčanová (odbor ROZ), Ing. Dohnal Miloslav 

(odbor MAJ), Ing. Zdeněk Dostál (odbor PRI), Mgr. Jan Strejček (odbor PRI), Tomaníková Ludmila 

(členka ZM), pí Čechová Jolana (předsedkyně m.č. Kozlovice) 

 

 

Program: 

1. Územní studie Kozlovice a Žeravice .............................................................................................. 1 

2. Studie umístění podzemních kontejnerů ...................................................................................... 2 

3. Zbytný majetek města – návrh úplatného převodu ...................................................................... 2 

4. Oprava chodníku na ul. Seifertova ................................................................................................ 3 

5. Různé ............................................................................................................................................. 3 

5.1. Veřejná zakázka Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu ........................................ 3 

6. Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova – naplňování 

Akčního plánu na r. 2014-2016, návrh Akčního plánu na r. 2017-2018 .................................................. 3 

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 5 

Seznam zkratek:....................................................................................................................................... 7 

 

Jednání výboru zahájil a vedl p. Hermély, předseda výboru. Jednání bylo zahájeno v 15:05 h, výbor byl 

na začátku jednání v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru program jednání 

odhlasovali.  

1. Územní studie Kozlovice a Žeravice  

Územní studie (ÚS) veřejného prostranství místní části Žeravice a Kozlovice byla zpracována na 
podzim 2016. Dne 03.11.2016 proběhlo projednání s vlastníky dotčených pozemků a dotčenými 
odbory magistrátu. Na projednání byla vybrána 1 varianta řešení, do které zpracovatel zapracoval 
připomínky a požadavky vlastníků dotčených pozemků. Územní studie řeší urbanistickou podobu 
jednotlivých lokalit určených ÚP k zástavbě rodinným bydlením. Jedná se o 2 lokality v Kozlovicích a 5 
lokalit v Žeravicích. Je zde navrženo umístění komunikací (obousměrné), chodníky, veřejná zeleň, 
napojení na inženýrské sítě a ve větších lokalitách i parkovací plochy umístěné na pozemcích města. 
Dělení pozemků respektuje vlastnictví pozemků, studie stanovuje stavební i uliční čáru. 

Na zpracování ÚS bylo požádáno o poskytnutí dotace z IROP. Žádost o dotaci byla hodnocena a 
doporučena ke schválení. Poté bude následovat zaevidování ÚS. 

V diskusi byly vzneseny dotazy a připomínky na menší množství veřejné zeleně, parkovací plochy (ty 
byly v ÚS navrženy s ohledem na vlastnictví pozemků, především na pozemcích města), dotaz na 
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šířkové parametry komunikací (komunikace jsou navrženy v parametrech vyhovujících vjezdu IZS a 
svozu odpadů), na umístění podzemních kontejnerů (ÚS nenavrhla žádné umístění kontejnerových 
stání, ty lze umístit kdekoliv na veřejném prostranství, budou-li vyžadovány) aj. Územní studie neřeší 
detaily, ale určuje území po funkčních plochách. 

Výbor z podnětu paní Čechové (požadavek m.č. řešit novou příjezdovou komunikaci ke sportovnímu 
centru a řešit stávající příjezdovou komunikaci a náves) navrhnul zpracovat ÚS pro další lokality 
určené k zastavění rodinným bydlením nebo ÚS pro stávající území např. návsi, opět nejlépe s dotační 
podporou. 

Výbor vzal na vědomí zpracovanou územní studii veřejného prostranství místní části Přerov XII – 
Žeravice a Přerov IV – Kozlovice a doručil pořídit územní studii veřejných prostranství na řešení 
stávajících center místních částí z dotačního programu IROP. Územní studie budou projednány 
s výbory místních částí. 

 

2. Studie umístění podzemních kontejnerů  
Koncepce podzemních kontejnerů byla zpracována odborem ROZ na základě usnesení rady města. 
Nejprve byly zmapovány stávající kontejnery v Přerově I – město a Přerově II – Předmostí.  Následně 
bylo vytipováno 56 míst, z nichž přibližně na polovině mohou podzemní kontejnery plně nahradit 
stávající, na ostatních místech by náhrada byla částečná. Umístění podzemních kontejnerů je 
limitováno především prostorem, vedením inženýrských sítí i typem odpadů. Podzemní kontejnery 
nejsou doporučeny pro bioodpad. Z prostorových důvodů studie řešila pouze náhradu stávajících 
stanovišť, nikoliv jejich rozšíření. 

Náklady na pořízení 1 stanoviště o 3 kontejnerech (o objemu 3-5 m3) činí cca 770 tis. Kč. Pořízení 
svozového vozidla cca 1,2 mil. Kč. Na realizaci podzemních kontejnerů lze  žádat dotaci z programu 
regenerace panelových sídlišť nebo z OP ŽP, kde je hrazeno až  85%  způsobilých výdajů. 

Výhodami zřízení podz.kontejnerů je estetika, větší kapacita, hygienické skladování aj. Nevýhodou je 
prostorové možnosti umístění, vedení inženýrských sítí, vyšší náklady na pořízení, nutnost pořízení 
nového svozového auta, nároky na údržbu, také hrozba z poškození žhářstvím. 

Výbor vzal na vědomí na vědomí zpracovanou koncepci podzemních kontejnerů a doporučil přípravu 
a realizaci projektu. 

 
 

3. Zbytný majetek města – návrh úplatného převodu 
Na základě koncepce nakládání a využití domovního majetku Statutárního města Přerova zpracované 
v lednu 2015 odborem MAJ, byl připraven materiál do orgánů města o záměru úplatného převodu 
vybraných nemovitostí.  Převod ostatních nemovitostí uvedených v soupisu zbytného majetku města 
je řešen samostatně. Výbor diskutoval o objektech na nám. TGM a o objektu v okolí průpichu, které 
již v 10/2015 doporučil usnesením č. VPRID/13/06/2015 ponechat. Vedoucí odboru MAJ osvětlil cíl 
materiálu, do nemovitostí je potřeba z pohledu správce investovat (tudíž vyhradit finanční prostředky 
na opravy a rekonstrukce) nebo prodat. Stav objektů je tristní. Proto je třeba, učinit strategické 
rozhodnutí na politické úrovni, vyjádřit záměr jak se s objekty naloží. Dle předsedy VPRID chybí pro 
posouzení materiálu vypracovaná ekonomická analýza každého objektu. Odbor MAJ vyčíslil provozní 
náklady. Příjmy z nájmu, náklady na stavební úpravy by museli být stanoveny odborně po schválení 
RM.  

Výbor doporučil úplatný převod nemovitostí – zbytného majetku navrženého odborem MAJ (dle 
přílohy návrhu usnesení RM) s výjimkou budov TGM 3, 4, 5, Bratrská 2 a pěti řadových garáží na 
Škodově ul., Přerov. Také doporučil řešit garáže v ul. Škodově po vyhodnocení urbanistické soutěže 
na toto území a budovy TGM 3, 4, 5 a Bratrská 2 doporučil řešit v souvislosti s řešením JZ strany nám. 
TGM (např. radnice). 
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Na návrh p. Horkého bude na příštím zasedání zařazen bod umístění radnice, dle doposud 
zpracovaných studií a dokumentací. 

 
4. Oprava chodníku na ul. Seifertova 

Opakované stížnosti na parkování v ul. Seifertova vyústilo do návrhu zjednosměrnění ulice. VPRID se 
problematikou zabýval v 06/2016, kdy doporučil zjednosměrnění ul. Seifertova v Přerově ve směru 
od ul. U Výstaviště po křižovatku ul. Seifertova s ul. Mikuláškova a umožnit jízdu cyklistů po chodníku. 

Odbor MAJ prověřil možnosti vedení cyklistů na komunikaci i na chodníku. Po komunikaci není 
možné z důvodu šířkových parametrů povolit v protisměru jízdu cyklistů. V lokalitě není vysoká 
intenzita cyklistů, proto by cyklisti mohli využívat chodník. Stávající technický stav chodníku vylučuje 
změnu provést. Odbor MAJ navrhuje stávající chodník ponechat ve stávající šířce a opravit nebo 
opravit a rozšířit. 

Výbor doporučil umožnit jízdu cyklistů v ul. Seifertova po chodníku (vyznačená smíšená stezka pro 
chodce a cyklisty) s tím, že chodník bude opraven a ponechán ve stávajících šířkových parametrech. 

 

5. Různé 
5.1.  Veřejná zakázka Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu 

Projednání veřejné zakázky bylo zařazeno do bodu Různé z technických důvodů před projednání 
naplňování strategického plánu. Odbor PRI požádal o jeho projednání dodatečně. 

Oprava hradeb v jihozápadní části hradního příkopu“ bude realizována na kamenné hradební zdi 
ležící na pozemku investora Statutární město Přerov p.č. 255/1 k.u Přerov. Hradební zdivo je 
průběžné a uzavírá dvorní část – zahrady za domy v ulici Wilsonova na p.č. 295 a 298, k.ú. Přerov. 
Stavební práce budou probíhat z obou stran hradební zdi, jedná se statické zajištění hradební zdi 
pomocí injektážních vrtů ze strany zahrad, dále vybourání nepůvodního cihelného a narušeného 
zdiva, dozdění niky, zaspárování. Oprava temene hradeb, obklad temene, stínek cimbuří břidlicovými 
deskami.   
Na opravu hradeb je možné požádat v 03/2017 o dotaci. K žádosti se dokládá uzavřená smlouva o 
dílo. Odbor PRI požádal VPRID o projednání VZ. Navrhují oslovit 5 stavebních firem: Profistav, Ptáček, 
PSS Přerovská stavební, Nosta a Středomoravské stavby. Hodnotícím kritériem bude minimální cena. 
Členové výboru nenavrhli k oslovení žádné další realizační firmy.  
Výbor doporučil zahájit administraci veřejné zakázky a realizaci opravy hradeb JZ části hradního 
příkopu. Do hodnotící komise jmenoval za VPRID p. Marka Dostála (členem) a Ing. Jaroslava Kazdu 
(náhradníkem). 

6. Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova – 
naplňování Akčního plánu na r. 2014-2016, návrh Akčního plánu na r. 2017-2018 

Strategický plán na období r. 2014-2020 byl schválen Zm v 04/2015. Odbor ROZ vypracoval zprávu o 
naplňování akčního plánu na r. 2014-2016 a návrh akčního plánu na r. 2017-2018.  

Do akčního plánu budou dle VPRID doplněny aktivity: 

- Jednotný vizuální styl (opatření 1.2.3) 
- Informace o městě u dopravců, PR články (opatření 1.2.3) 
- Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka silnice II/436 

(budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou (opatření 2.1.2) 
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- Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení 
II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika) (opatření 2.1.2) 

- Zobousměrnění  ul. Palackého (opatření 2.1.2) 
- Telematické naváděcí systémy (opatření 2.1.2) 
- Aktivity vycházející z Plánu mobility (opatření 2.1.2) 
- Přestupní terminál za nádražím v Přerově (přesun z opatření 2.1.2. do opatření 2.1.3) 
- Obnova veřejného osvětlení (opatření 2.2.2) 
- Podzemní kontejnery (opatření 2.2.3) 
- Přebudování suchého poldru v Újezdci na vodní plochu (opatření 2.2.4) 
- Regenerace panelového sídliště Budovatelů (opatření 3.3.2) 
- Územní studie krajiny (opatření 3.3.5) 

Dále bude zaktualizován zásobník podnětů. 

Materiál o naplňování strategického plánu, vč. návrhu akčního plánu na r. 2017-2018 a aktualizace 
textové části) ve smyslu oprav změn názvů organizací, doplnění monitorovacích indikátorů) bude 
předložen odborem ROZ do orgánů města. 

Výbor vzal na vědomí plnění akčního plánu za r. 2014-2016 a doporučil schválit návrh akčního plánu 
na r. 2017-2018. 

29. zasedání bylo ukončeno v 18:30 h. Termín 30. zasedání byl stanoven na 30.01.2017 v 15h. Místo 
konání bude upřesněno v pozvánce. 

 

V Přerově dne 12.01.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 ………………v.r……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

 

 

Příloha – usnesení, seznam zkratek, prezenční listina 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 29 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 09.01.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_________________________________________________________________________________ 

VPRID/29/01/2017  Program zasedání 

VPRID souhlasí s programem 29. zasedání VPRID. 
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 
VPRID/29/02/2017 Územní studie 

1. VPRID bere na vědomí zpracovanou územní studii veřejného prostranství místní části Přerov 

XII – Žeravice a Přerov IV – Kozlovice. 

2. VPRID doporučuje pořídit územní studii veřejných prostranství na řešení stávajících center 

místních částí z dotačního programu IROP. Územní studie budou projednány s výbory 

místních částí. 

Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

_________________________________________________________________________________ 
VPRID/29/03/2017 Koncepce podzemních kontejnerů 

1. VPRID bere na vědomí zpracovanou koncepci podzemních kontejnerů. 
2. VPRID doporučuje přípravu a realizaci projektu. 

 
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se  1 - usnesení přijato  
__________________________________________________________________________________  
VPRID/29/04/2017 Zbytný majetek 

1. VPRID doporučuje úplatný převod nemovitostí – zbytného majetku navrženého odborem 
MAJ (dle přílohy návrhu usnesení RM) s výjimkou budov TGM 3, 4, 5, Bratrská 2 a pěti 
řadových garáží na Škodově ul., Přerov.  

2. VPRID doporučuje řešit garáže v ul. Škodově po vyhodnocení urbanistické soutěže na toto 
území. 

3. VPRID doporučuje budovy TGM 3, 4, 5 a Bratrská 2 řešit v souvislosti s řešením JZ strany nám. 
TGM (např. radnice). 

 
Hlasování: Pro 6/ Proti 1/ Zdržel se  0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/29/05/2017 Oprava chodníku ul. Seifertova 

VPRID doporučuje umožnit jízdu cyklistů v ul. Seifertova po chodníku (vyznačená smíšená stezka pro 
chodce a cyklisty) s tím, že chodník bude opraven a ponechán ve stávajících šířkových parametrech. 

 
Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

 

 



6 
 

VPRID/29/06/2017 Oprava hradeb v JZ části hradního příkopu 

1. VPRID doporučuje zahájit administraci veřejné zakázky a realizaci opravy hradeb JZ části 
hradního příkopu. 

2. VPRID jmenuje p. Marka Dostála členem a p. Jaroslava Kazdu náhradníkem do hodnoticí 
komise veřejné zakázky. 

Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/29/07/2017 Plnění Strategického plánu územního a ekonomického rozvoje …za 

r. 2014-2020 

1. VPRID bere na vědomí plnění akčního plánu za r. 2014-2016, 

2. VPRID doporučuje schválit návrh akčního plánu na r. 2017-2018. 

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 1 - usnesení přijato  
__________________________________________________________________________________ 

  

 …………………v.r............……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 09.01.2017 
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Příloha k bodu 3 jednání „Zbytný majetek města – návrh úplatného převodu“ 

Příloha návrhu usnesení RM  

(předlohy materiálu „Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního města Přerova“ zpracovaná odborem MAJ 

Nepotřebný majetek statutárního města Přerova 

čísl
o 

adresa objekt vyjádření výboru PRID Vyjádření HOSPV vyjádření Odboru MAJ vyjádření 
Odboru SVŠ 

vyjádření Odboru ROZ 

1 

Pod Skalkou 
11 Předmostí 

č.p. 50 součást p.č. st. 
728, bez č.p. součást 
p.č. st 725, bez č.p. 
součást p.č. st. 726 v 
k.ú. Předností 

objekt ponechat v 
majetku, pronajmout, 
zřídit podružné měřící 
jednotky k rozdělení 
energií 

N   
E 

zařadit do 
nepotřebného majetku 
a nabídnot k prodeji       

A 
N 
O 

objekt tří pavilonů je 
prázdný bez využití, 
pokud nebude ponechán 
jako záloha pro školství 
doporučujeme k prodeji 

A 
N 
O 

s využítím 
budov a 
pozemků 
odbor SVŠ 
nepočítá 

      

2 

5 řadových 
garáží 
Dvořákova 
ul., Přerov 

bez č.p. součástí 
pozemku p.č. 2578/5 
v k.ú. Přerov 

objekty prodat A 
N 
O 

pokračovat v prodeji A 
N 
O 

dvě garáže prázdné, jedna 
garáž pronajata, dvě 
garáže využívá Magistrát,                   
MAJ doporučuje prodej 

A 
N 
O 

        

3 

5 řadových 
garáží 
Škodova ul., 
Přerov 

bez č.p. součást 
pozemků p.č. 907/11, 
p.č. 907/10 v k.ú. 
Přerov 

objekty ponechat kvůli 
stavbě průpichu 

N 
E 

prodej objektů A 
N 
O 

garáže jsou pronajaty           

4 

bývalá 
"Okresní 
vojenská 
správa", 
Bratrská 2, 
Přerov 

č.p. 84 součást p.č. 
155 v k.ú. Přerov 

objekt ponechat, 
VPRID navrhne další 
využití 

N 
E 

navrhuje ZM a RM 
zvážit další využití 
budovy, zda bude jako 
územní nebo 
strategická rezerva pro 
výstavbu např. 
magistrátu, knihovny, 
nebo realizovat převod 
z majetku města 

  v minulosti bylo 
vyhotoveno několik studií 
pro její využití, v 
současnosti není přímé 
využití pro tento objekt, 
vzhledem k ne příliš 
dobrému technickému 
stavu  MAJ navrhuje 
prodej 

A 
N 
O 

    objekty jsou součástí 
"Regenerace a 
revitalizacezápadní 
strany nám. 
T.G.Masaryka na 
které je vydáno 
územní rozhodnutí, 
odbor ROZ považuje 
tuto lokalitu za 
strategickou a 
nedoporučuje  
úplatný převod 

N 
E 

nám. T. G. 
Masaryka 4, 
Přerov, 
prodejna 
květin 

č.p. 83 součástí p.č. 
179 v k.ú. Přerov 

nám. T. G. 
Masaryka 5, 
Přerov, 

č.p. 47 součást p.č. 
180 v k.ú. Přerov 
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prodejna 
sportovních 
potřeb 

5 

nám. T.G. 
Masaryka 3, 
dříve "svaz 
myslivců" 

č.p. 82 součást p.č. 
177 v k.ú. Přerov 

  

6 

Trávník 30, 
Přerov objekt 
bývalého 
"Chemoproje
ktu" 

č.p. 1117 součástí p.č. 
2294/2 v k.ú. Přerov 

objekt ponechat v 
majetku města, 
pronajmout dvůr na 
parkovací místa 

N 
E 

navrhuje ZM a RM 
zvážit další využití 
budovy, zda bude jako 
územní nebo 
strategická rezerva pro 
výstavbu např. 
magistrátu, knihovny, 
nebo realizovat převod 
z majetku města 

  objekt je ve špatném 
technickém stavu, 
částečně pronajatý, 
provoz je ztrátový, 
doporučeno k prodeji 

A 
N 
O 

    na budovu je 
zpracována studie 
umístění Městské 
knihovny, v budově 
je výslechová 
místnost PČR (s 
využitím dotace 
MVČR) - v případě 
prodeje nutno řešit 

  

7 

Čechova 43, 
Přerov, 
bývalé "státní 
zastupitelství
" 

č.p. 387 součást p.č. 
2152/2 v k.ú. Přerov 

výbor se neusnesl, 
VPRID navrhne další 
využití 

  navrhuje ZM a RM 
zvážit další využití 
budovy, zda bude jako 
územní nebo 
strategická rezerva pro 
výstavbu např. 
magistrátu, knihovny, 
nebo realizovat převod 
z majetku města 

  objekt je ve špatném 
technickém stavu,objekt 
byl bezúplatně převeden 
ze státu na město včetně 
závazku města provést 
celkovou rekonstrukci - 
při nesplnění sankce 

  na budovu je 
zpracována 
studie 
přestavby na 
Městskou 
konihovnu - 
finančně 
značně 
nákladné 

  budova byla 
bezúplatně 
převedena do 
majetku města 
včetně závazku 
rekonstrukce 
objektu 

  

8 

zahradní 
chata se 
zahradou  

č.p. 311 součástí p.č. 
6603/2 v k.ú. Přerov 

pokud není záměr 
rozšíření zvířecího 
útulku navrhnout k 
prodeji 

  převést objekt s 
pozemkem na 
Technické spužby města 
Přerova 

A
N
O 

zděný patrový objekt 
vedle útulku pro 
opuštěná zvářata, objekt 
bez el. energie, nutná 
rekonstrukce, 
doporučujeme demolici 
objektu a rozšíření 
pozemku stávajícího 
útulku, popř. úplatný 
převod 
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9 

třídírna 
odpadu v 
areálu 
skládky 
Žeravice 

bez č.p., součástí p.č. 
1538/25 a pozemek 
p.č. 1538/9, vše v k.ú. 
Žeravice 

objekt ponechat N 
E 

doporučen úplatný 
převod na Technické 
služby města Přerova 

A 
N 
O 

jedná se o majetek 
statutárního města 
Přerova, který užívají 
Technické služby města 
Přerova, tento majetek je 
pro město nepotřebný, 
doporučeno k prodeji 

A 
N 
O 

Vyjádření 
odboru STAV 

N 
E 

    

Statutární 
město Přerov 
plní 
prostřednictví
m zařízení 
skládky 
povinnosti 
uložené 
legislativou. 
Doporučeno 
zařízení 
ponechat v 
majetku 
města a 
provozovat 
jej 
společností 
ve 100% 
vlastnictví 
města 
Přerova 

10 

objekt garáží 
v areálu 
skládky 
Žeravice 

bez č.p., součástí p.č. 
1538/22 a pozemek 
p.č. 1538/10, vše v 
k.ú. Žeravize 

        

        

 

     NE     - ponechat v majetku města 

     ANO - realizovat prodej / převod 

               - další jednání o využití  
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Seznam zkratek: 

 

IROP - Integrovaný regionální operační program 

IZS – integrovaný záchranný systém 

MÚK – mimoúrovňové křížení  

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic  

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

OP ŽP – operační program životní prostředí 

RM – Rada města 

ÚP – územní plán 

ÚS – územní studie 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


