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Přerov, dne 12.08.2022

Žadatel:
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
(doručováno veřejnou vyhláškou)
Dne 13.04.2022 podala společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1,
Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414, kterou na základě plné moci zastupuje společnost Centralis s.r.o.,
IČO 28460715, Jívanská 1855/22, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913, která zmocnila
ZLINPROJEKT a.s. zastoupená členem představenstva Ing. Přemyslem Zlobickým, IČO 25519662,
Pod Šternberkem 306, Louky, 763 02 Zlín 4 (dále jen "žadatel") žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby:

FIS_FTTH_CZ_2771_79002_Prerov_lokalita_5
podzemní vedení sítí elektronických komunikací
na pozemku parc. č. 1783/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1885/3 (ostatní plocha), parc. č. 4951/2 (ostatní
plocha), parc. č. 4951/8 (ostatní plocha), parc. č. 5033 (ostatní plocha), parc. č. 5039 (ostatní plocha),
parc. č. 5040 (ostatní plocha), parc. č. 5041 (ostatní plocha), parc. č. 5042/3 (ostatní plocha), parc. č. 5043
(ostatní plocha), parc. č. 5044 (ostatní plocha), parc. č. 5045 (ostatní plocha), parc. č. 5046 (ostatní
plocha), parc. č. 5047 (ostatní plocha), parc. č. 5048 (ostatní plocha), parc. č. 5049 (ostatní plocha), parc.
č. 5053 (ostatní plocha), parc. č. 5058 (ostatní plocha), parc. č. 5738/1 (ostatní plocha), parc. č. 5738/18
(ostatní plocha), parc. č. 5744/1 (ostatní plocha), parc. č. 5745/1 (ostatní plocha), parc. č. 5745/5
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5745/18 (ostatní plocha), parc. č. 5745/29 (ostatní plocha), parc. č.
5746/1 (ostatní plocha), parc. č. 5746/3 (ostatní plocha), parc. č. 5781/7 (ostatní plocha) v katastrálním
území Přerov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis:
Jedná se o připojení objektů na ulici:
Ztracená, ul.9.května, Nerudova, Macahrova, Wolkerova, Gen.Štefánika, Na loučkách, Sumínova,
Třebízského, Jižní čtvrť II, Jižní čtvrť III, Jižní čtvrť IV, Durychova, Tovární
Navrhovaná trasa je rozdělena na páteřní trasu a 414 ks přípojek.
Nově projektovaná stavba je napojena ze stávajícího centrálního bodu umístěného v objektu Sokolská
2780/7 Přerov, ze kterého je předpřipravena HDPE trubka, která byla řešena v přecházejících
projektových dokumentacích. Lokalita řešena v této dokumentaci je součástí plošné kabelizace města
Přerova a tvoří zároveň napojovací bod pro související lokality.
Nadzemní část stavby:
Technologie výstavby vyžaduje umístit pro dané části lokality plastové sloupkové optické rozváděče
PODB (Pasivní Optický distribuční bod) ORU 3 (1 600x550x350), které budou umístěny na dostupném
veřejném prostranství. Z těchto rozváděčů budou napojeny jednotlivé bytové domy, vybrané objekty a
optické rozváděče SNM M 48S SIS (1 348x265x267) pro rodinné domy. Optický rozvaděč PODB je
uvažován na přibližně 200-260 účastnických zásuvek. Rozvaděč se umísťuje na podzemní základnu.
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Podzemní část stavby:
Trasy výkopů budou vedeny převážně v travnatých pozemcích, případně v chodnících a zpevněných
plochách. Do výkopu budou položeny nové ochranné HDPE trubky pro optický kabel. Podzemní část
stavby bude obsahovat svazky mikrotrubiček o rozměrech 12/8 mm a 7/4 mm. V trase budou umístěny
sloupkové optické rozváděče. HDPE trubky budou ve výkopu uloženy ve většině případů do pískového
lože, nad kterým bude uložena krycí deska a výstražná folie, nebo do ochranných trubek a výstražná folie.
Pod komunikacemi, vjezdy a zpevněnými plochami budou provedeny převážně protlaky, případně překopy
po půlkách a HDPE trubky budou uloženy do chráničky.
Pozn.
Přípojky (ta část stavby od rozhraní veřejné komunikační sítě po připojovanou nemovitost) v počtu 388
ks nejsou součástí řízení, jelikož dle § 2i zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona nevyžadují přípojky
elektronických komunikací do délky 100 metrů.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů zahájení
územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení stavební úřad, úřední dny pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00
do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30).
Žadatel je dle osvědčení č. 310 Českého telekomunikačního úřadu držitelem oprávnění podle § 79 a § 104
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v úplném znění, pro zajišťování veřejné
komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací atd. Žadatel této
povolované stavby, tudíž nemusí k žádosti dokládat souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb, k nimž
nemá vlastnické právo dle § 184a zákona č. 183/2006 S. o územním plánovaní a stavebním řádu
(stavební zákon), neboť pro navrhovaný účel (umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě) je možné pozemky nebo stavby vyvlastnit (resp. práva k těmto pozemkům nebo
stavbám omezit) v souladu s ustanovením § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
v úplném znění.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona Stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické
infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně
sousedících nemovitostí. Ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem
provedením povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, s ohledem na dostatečnou vzdálenost
jejich nemovitostí od povolované stavby a jejího rozsahu, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných
věcných právech, což deklarují i doložená souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy
k povolované stavbě):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, METRUM s.r.o., MFP paper s.r.o., Statutární město
Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. Miloslavem Dohnalem, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet
Služby, s.r.o., Komerční banka, a.s., ČD - Telematika a.s., Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední
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Morava, CETIN a.s., Nej.cz s.r.o., Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické
služby města Přerova, s.r.o., Teplo Přerov a.s., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1806, 1133/2, 1120/1, 1123, 1127, 1105, 1096/1, 1097/1, 1099, 1101, 1065/1, 5738/16,
5738/19, 1063, 1066, 1070, 1054, 1058, 1062, 1069, 1072/1, 1498, 1490, 1494, 1476, 1480, 1483,
1432, 1436, 1427, 1365, 1371, 1375, 5738/17, 5738/20, 5745/2, 1468, 1471, 1449, 5738/15, 1350/1,
1430, 1847, 5745/21, 5745/24, 5745/28, 1822, 1832, 1833, 1102, 1106, 1109, 1112, 1096/2, 1100,
5745/7, 5738/11, 5745/12, 1076, 1377, 1349, 1357, 1361, 1362, 1336, 1338, 1346, 1347, 1454,
1458, 1466, 1443, 1447/1, 1418, 1078, 1082/1, 1429/3, 5738/5, 1397, 1399/2, 1402, 1406, 1385,
1351, 1355, 1453, 1457, 1442, 1143, 1145, 1394, 1400, 1383, 1416/2, 1486, 1755, 5746/4, 1381,
1379, 1790/1, 1788, 1860, 1791/1, 1794, 5042/4, 1790/4, 1810, 1814, 1817, 1818, 1801, 1803, 1804,
1807, 1790/2, 1793/2, 1793/3, 1793/4, 1782, 1067, 1071, 1074, 1055, 1059, 1118, 5781/8, 5781/9,
5745/3, 5738/9, 5738/14, 1474, 1460, 1850, 1348, 1352, 1356, 1858, 1854, 1463, 1464, 1440, 1445,
1142, 1395, 1405, 5745/13, 1429/4, 1414, 1079, 1082/2, 1851, 1360, 1342, 1343, 1344, 1345, 1409,
1501, 1885/2, 1410, 1413, 1084/1, 1750, 1793/6, 1780, 1737, 1134, 1135, 1327, 1328, 1843, 5745/4,
5739/3, 5745/30, 1489, 1493, 1496, 1478, 1479, 1422, 1428, 1390, 1372, 1859, 1472, 1450, 1435,
1439, 1423/1, 1425, 1386, 1389, 1391, 1098/3, 1366, 1369, 1370, 1374, 1133/1, 1115, 1119, 1122,
1126, 1104, 1110/2, 1113, 1096/3, 1744/1, 1823, 1826, 1827, 1829, 1791/2, 1811, 1815, 1798, 1799,
5738/28, 1419/2, 1758, 1762, 1765/2, 1741/1, 1745, 1752, 1759, 1763, 1749, 1793/5, 1795, 1781,
1783/1, 1783/4, 1736, 1770, 1767, 1771, 1768, 1778, 1765/1, 1743, 1748/1, 1392/6, 5745/8, 1324/1,
1779, 1774, 1777/1, 1753, 1775/1, 5739/1, 5052, 1485, 1855, 1857, 1837, 1846, 1331, 1332, 1335,
1836, 1842, 1138, 1130, 1139/1, 1131, 1132, 1764, 1740/1 v katastrálním území Přerov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Přerov I-Město č.p. 2159, č.p. 2335, č.p. 2219, č.p. 2371, č.p. 2372, č.p. 2352, č.p. 2537, č.p. 2366,
č.p. 2365, č.p. 2363, č.p. 2369, č.p. 2333, č.p. 2364, č.p. 2162, č.p. 2242, č.p. 2164, č.p. 1923, č.p.
1925, č.p. 1926, č.p. 2130, č.p. 2128, č.p. 2206, č.p. 2106, č.p. 2117, č.p. 2538, č.p. 1932, č.p. 2528,
č.p. 1919, č.p. 1920, č.p. 2536, č.p. 881, č.p. 2520, č.p. 2517, č.p. 2513, č.p. 1713, č.p. 934, č.p.
1588, č.p. 2376, č.p. 2277, č.p. 2353, č.p. 2262, č.p. 1544, č.p. 2523, č.p. 2547, č.p. 2479, č.p. 2150,
č.p. 2151, č.p. 2192, č.p. 2284, č.p. 1723, č.p. 1722, č.p. 2090, č.p. 2091, č.p. 2063, č.p. 2072, č.p.
2070, č.p. 241, č.p. 2359, č.p. 2368, č.p. 688, č.p. 2539, č.p. 2121, č.p. 2108, č.p. 2110, č.p. 2123,
č.p. 2183, č.p. 2142, č.p. 2062, č.p. 2064, č.p. 2161, č.p. 2122, č.p. 2067, č.p. 2119, č.p. 3649, č.p.
344, č.p. 1199, č.p. 879, č.p. 3649, č.p. 3649, č.p. 2157, č.p. 2155, č.p. 1494, č.p. 2160, č.p. 2158,
č.p. 926, č.p. 2375, č.p. 2389, č.p. 2360, č.p. 2341, č.p. 2334, č.p. 2182, č.p. 2527, č.p. 2491, č.p.
2535, č.p. 2055, č.p. 959, č.p. 2092, č.p. 2152, č.p. 2027, č.p. 345, č.p. 677, č.p. 2056, č.p. 1071, č.p.
2126, č.p. 2132, č.p. 2109, č.p. 2545, č.p. 922, č.p. 2114, č.p. 2330, č.p. 863, č.p. 1492, č.p. 2169,
č.p. 2039, č.p. 2040, č.p. 2111, č.p. 1493, č.p. 2112, č.p. 2113, č.p. 2291, č.p. 2355, č.p. 2350, č.p.
1727, č.p. 1726, č.p. 1192, č.p. 2526, č.p. 2603, č.p. 2252, č.p. 2253, č.p. 1924, č.p. 2529, č.p. 2318,
č.p. 2168, č.p. 2116, č.p. 1921, č.p. 2061, č.p. 2129, č.p. 2127, č.p. 2136, č.p. 2304, č.p. 2241, č.p.
2235, č.p. 2104, č.p. 2105, č.p. 2173, č.p. 2181, č.p. 2351, č.p. 2133, č.p. 1027, č.p. 2174, č.p. 1714,
č.p. 1043, č.p. 1326, č.p. 928, č.p. 2156, č.p. 2154, č.p. 2379, č.p. 960, č.p. 2066, č.p. 2191, č.p.
2057, č.p. 2060, č.p. 2065, č.p. 2240, č.p. 2059, č.p. 2380, č.p. 1773, č.p. 105, č.p. 2188, č.p. 1055,
č.p. 2172, č.p. 2193, č.p. 2053, č.p. 2058, č.p. 2507, č.p. 1728, č.p. 2184, č.p. 749, č.p. 2000, č.p.
2550, č.p. 678, č.p. 346, č.p. 1087, č.p. 766, č.p. 1725, č.p. 1724, č.p. 1694, č.p. 815, č.p. 767, č.p.
2339, č.p. 2329, č.p. 2340 a č.p. 2328

Stavební úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne 19.09.2022, po uplynutí lhůty pro vyjádření, bude
disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou
seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
Oddělení stavební úřad, úřední dny pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin, po předchozí domluvě i v úterý,
čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin, pátek 8:00 - 14:30 hodin) a vyjádřit se k nim do 3 pracovních dnů po výše
uvedeném datu. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.
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Poplatek:
Navrhovatel uhradí správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem tedy 1000 Kč.
číslo účtu: 19-1884482379/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., pobočky Přerov,
konstantní symbol: 0379
variabilní symbol: 1003008366

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení
musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k
věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky následujícího
odstavce, se nepřihlíží.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo
přímo dotčeno.
Účastníci jsou v řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Účastníci mají právo vyjádřit v
řízení své stanovisko. Účastníci se mohou v řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout
jejich doplnění.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů se v řízení podle
stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje
postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na
jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou.
Zemřela-li osoba, která byla nebo by měla být účastníkem řízení podle stavebního zákona, jemuž má být
doručena písemnost jednotlivě, nebo účastníkem vyvlastňovacího řízení, a úřadu příslušnému k vedení
tohoto řízení se do 30 dnů ode dne, kdy zjistil, že zemřela, nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku
její smrti staly účastníky řízení, ustanoví jim opatrovníka; to neplatí, má-li být podle správního řádu
namísto ustanovení opatrovníka písemnost doručena veřejnou vyhláškou.
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Pokud je správní rozhodnutí v řízení podle § 1 podmíněno závazným stanoviskem a dotčený orgán
příslušný k vydání závazného stanoviska toto závazné stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy
o to byl správním orgánem příslušným k vedení řízení podle § 1 vyzván, platí, že rozhodnutí není
podmíněno tímto závazným stanoviskem a k případnému později vydanému závaznému stanovisku se
nepřihlíží. Ustanovení věty první se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí nepoužije.

Otisk úředního razítka

Ing. Kateřina Jelínková
referentka oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a
opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu
orgánu, který písemnost vydal!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje stavební úřad zahájení územního
řízení o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona veřejnou vyhláškou.
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Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky):
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
které je doručováno prostřednictvím zástupce: Centralis s.r.o., IDDS: mucvd6m
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz
METRUM s.r.o., IDDS: n29mgjy
MFP paper s.r.o., IDDS: cybmidn
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. Miloslavem Dohnalem, Bratrská č.p.
709/34, 750 11 Přerov 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, IDDS: zepcdvg
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
Technické služby města Přerova, s.r.o., IDDS: qha6je4
Teplo Přerov a.s., IDDS: 8j4ch24
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
Dotčené správní úřady
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny,
státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa a
vodoprávní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně
správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení územního plánování - orgán
územního plánování, IDDS: etwb5sh
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát Přerov,
IDDS: 6jwhpv6
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, IDDS: hjyaavk
Ostatní
ZLINPROJEKT a.s., IDDS: 8ehg6ed
Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
vlastní - ad/a

