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Městský úřad Frýdlant
odbor dopravy
Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 488 886 111
Č. j. MUF 3478/2018/OD/Bu-330.1-zah. st.
Vyřizuje: Ivana Bucharová, oprávněná úřední osoba

Ve Frýdlantu 4. října 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy,
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle ustanovení § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 16 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel
dne 4. 10. 2018 od Města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město
pod Smrkem (dále také jen „stavebník“), žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu s názvem
„Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“, SO 101 - Chodníky.
Dle vyjádření Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, odboru výstavby a životního prostředí, ze
dne 3. 10. 2018 nevyžaduje stavba územní posouzení.
Základní údaje o stavbě:
Stavebník: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod
Smrkem
Druh stavby: stavba dopravní infrastruktury - chodníky
Název stavby: „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“
Zpracovatel projektové dokumentace: Vojtěch Iwanejko, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Nýdrle,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r. o.,
Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8
Zhotovitel stavby: není znám
STRUČNÝ POPIS STAVBY:
Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníků a parkovacích stání. V rámci stavby bude realizováno:
výstavba chodníku o výměře 1650,0 m2, výstavba parkovacích stání o výměře 30,0 m2.
SO 101 – Chodník
Stavba chodníků je navržena jako místní komunikace funkční třídy D2 se stavebními úpravami pro
napojení přilehlých vjezdů a chodníků. Oprava chodníků je řešena v části ulice Ludvíkovská. Začátek
úseku je na křižovatce ulic Ludvíkovská a Celní, konec úseku je u napojení ul. Vaňkova na ul.
Ludvíkovskou.
V rámci tohoto stavebního objektu je stavba chodníků rozdělena na 2 podružné objekty. Těmi jsou
SO 101.1 - Chodníky a SO 101.2 - Ostatní plochy.
SO 101.1 řeší chodníky vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
SO 101.2 řeší úseky bariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a dále plochy mimo
šířku chodníku.
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V SO 101.1 je zahrnutý levostranný chodník (km 0,008 00 – km 0,376 90 + km 0,439 15 – km 0,478 90
+ 0,496 75 – km 0,619 25) a pravostranný chodník (km 0,009 15 - km 0,622 25). Tyto chodníky mají
šířku od 1,30 do 2,0 m.
V SO 101.2 je zahrnuta plocha chodníku v km 0,376 90 - km 0, 0,439 15 + km 0,478 90 - km 0,496 75
+ zpevněné plochy, které jsou za vodící linií chodníků (prodloužení vjezdů).
Chodníky budou od vozovky odděleny stávající betonovou obrubou s nášlapem 100/150 mm, v místech
vjezdů na přilehlé pozemky bude chodník řešen jako přejezdný se sníženou obrubou na 20/30mm.
Stávající betonová obruba podél vozovky je již dnes v místech vjezdů snížena na požadovaný nášlap,
u míst pro přecházení bude obruba nově snížena nebo směrově posunuta.
V místech obruby, osazené na nášlap menší než 80 mm, je navržen varovný pás reliéfní dlažby šířky
400 mm. Na rubové straně chodníků budou chodníky přiléhat k okolním budovám a podezdívkám
oplocení, nebo budou ukončeny osazením betonových záhonových obrub s nášlapem 60 mm.
Část chodníků (levostranný v km 0,008 00 – km 0,133 20 a pravostranný v km 0,009 15 – km 0,132 65)
je navržena s krytem z betonové dlažby (u vjezdů zesílení spodních vrstev konstrukce).
Zbytek chodníků (levostranný v km 0,133 20 - km 0,619 25 a pravostranný v km 0,132 65 – km
0,622 25) je navržen s krytem z kamenné dlažby (opět u vjezdů zesílení spodních vrstev konstrukce).
V místech, kde je použitá kamenná dlažba, jsou varovné pásy reliéfní dlažby obehnány kamennými
rovinnými deskami š. 300 mm.
Příčný sklon chodníků pro pěší je navržen jednostranný 1,0 - 2,0%, alespoň v šířce 900 mm, maximální
podélný sklon je 3,8%.
Vodící linii chodníků bude tvořit záhonový obrubník s nášlapem +60 mm nebo podezdívky oplocení
nebo budov (+60 mm a více).
V převážné části budou chodníky budovány v šířkách původních chodníků. V místech vjezdů bude
přejezdný chodník plynule navazovat na zpevněné plochy za linií chodníků.
V řešené ulici Ludvíkovské je navrženo 17 míst pro přecházení. Z toho 6 míst pro přecházení je
navrženo kolmo přes ul. Ludvíkovská. 10 míst pro přecházení je navrženo podél řešené ulice přes
přilehlé ulice. V km 0,595 00 je při pravé straně dle staničení rozšířena parkovací plocha o 2 sdružená
kolmá parkovací stání pro imobilní. Tato zpevněná plocha je navržena s konstrukcí z pojížděné kamenné
dlažby.
V km 0,343 00 je za levostranným chodníkem navrženo vodorovným značením začátek parkovacích
stání.
Část levostranného chodníku (km 0,355 00 – 0,401 00) je ve vyhovujícím stavu, proto zde budou pouze
upraveny jednotlivé části chodníku.
V km 0,605 00 je za pravostranným chodníkem navržena zpevněná plocha pro kontejnery.
Prostory mezi ukončeným chodníkem a budovami budou ve většině případů vysypány štěrkem (š. do
0,5 m). Při větším prostoru bude tento prostor ohumusován a zatravněn.
Konstrukce nepřejezdných chodníku s krytem z pochozí betonové dlažby:
kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2
- třída dopravního zatížení: CH
- betonová dlažba
- ložná vrstva (drť 4/6)
- štěrkodrť (frakce 0/32mm)

DL
L
ŠD

60 mm
40 mm
150 mm

Konstrukce přejezdných chodníku s krytem z přejezdné betonové dlažby:
kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2
- třída dopravního zatížení: O
- betonová dlažba
- ložná vrstva (drť 4/6)
- štěrkodrť (frakce 0/32 mm)
- štěrkodrť (frakce 32/63 mm)

DL
L
ŠD
ŠD

80 mm
40 mm
120 mm
150 mm
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Zámková betonová dlažba:
Základní zámková dlažba bude použita hladká, šedá, tl. viz konstrukční skladby
hmatové prvky – varovné a signální pásy – červené reliéfní
Konstrukce nepřejezdných chodníku s krytem z pochozí kamennné dlažby:
kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2
- třída dopravního zatížení: CH
- kamenná dlažba
- ložná vrstva (drť 4/6)
- štěrkodrť (frakce 0/32 mm)

DL
L
ŠD

60 mm
40 mm
150 mm

Konstrukce přejezdných chodníku s krytem z přejezdné kamenné dlažby:
kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2
- třída dopravního zatížení: O
- kamenná dlažba
- ložná vrstva (drť 4/6)
- štěrkodrť (frakce 0/32 mm)
- štěrkodrť (frakce 32/63 mm)

DL
L
ŠD
ŠD

80 mm
40 mm
120 mm
150 mm

kamenná mozaika štípaná, žulová
prvky budou provedeny z bet. dlažby reliéfní v barvě tmavě šedé
kamenné rovinné desky – tmavě šedá
kamenné rovinné desky hladké, světle šedé
Konstrukce místa pro přecházení s asfaltovým krytem:
kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2
- třída dopravního zatížení: O
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy
- spojovací postřik emulzní
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy
- štěrkodrť (frakce 0/32mm)
- štěrkodrť (frakce 32/63mm)

ACO 11S
SPE
ACP 16+
ŠD
ŠD

50 mm
0,30kg/m2
70 mm
130 mm
150 mm

Obrubníky
Silniční 150/250 mm: podél vozovky, nášlap 100/150 mm (snížený 20/30 mm)
Sadová obruba 80/250 mm: osazení min. 60 mm nad úroveň dlažby chodníku (vodící linie)
Režim povrchových vod, zásady odvodnění
Veškeré povrchové vody z chodníku budou příčnými a podélnými sklony svedeny na okraj vozovky,
kde budou zaústěny do stávajících uličních vpustí dešťové kanalizace.
Návrh dopravních značek, dopravních zařízení
Stávající dopravní značení zůstane nezměněno. Svislé dopravní značky, osazené na nevhodných místech
budou znovu osazeny na vhodnější místo dle platných předpisů. V místech, kde chybí nějaké dopravní
značení, bude v rámci této stavby doplněno.
Řešení přístupů a užívaní veřejně přístupných komunikací ploch souvisejících se staveništěm
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Návrh je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Prvky bezbariérových úprav jsou patrné ze situačních výkresových příloh
a z přílohy B6 - Bezbariérové řešení stavby.
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Se stavbou souvisí stavební objekt SO 401 – Veřejné osvětlení a přeložky; tento stavební objekt není
součástí povolované stavby (nepodléhá povolení speciálního stavebního úřadu).
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby ve stupni DSP vypracované
V. Iwanejkem, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r. o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, ze září 2018,
číslo zakázky 74 – 18.
Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Nové Město pod
Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:
343/4, 300/2, 343/1, 1059, 343/2, 343/3, 369/2, 354/1, 369/4, 448/2, 448/1, 448/3, 435/2, 435/5, 435/1,
435/4, 435/3, 433/1, 436/2, 436/1, 436/3, 536/2, 536/3, 536/5, 536/4, 536/1, 536/7, 536/6, 587/1, 587/2,
587/3, 598/2, 598/1, 598/5, 598/4, 598/3, 630/1, 647, 630/2, 625, 624, 641, 1036/3, 354/1, 343/5
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e)
a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru,
evidovanými v katastru nemovitostí k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod
Smrkem:
341, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351/1, 353, 354/1, 354/2, 369/1, 369/3, 426/3, 427, 428, 429, 430,
433/1, 435/1, 435/3, 445, 446, 447, 451, 452, 453, 454, 512, 513/1, 514, 516, 518, 519, 520, 536/1,
536/3, 584, 585, 586, 588, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 590/3, 595/1, 595/2, 596, 597, 598/1, 598/3,
600/1, 624, 625, 626, 628, 629, 641, 647, 999, 1036/1, 1036/3, 1036/5, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1043, 1044, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170,
1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1182, 1184, 1185, 1187/1 a 1187/2
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle
ustanovení § 47 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
tímto oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že ke dni 23. 4. 2018 bylo
zahájeno stavební řízení pro stavbu s názvem „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město
pod Smrkem“, SO 101 Chodníky.
V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy,
upouští od ohledání na místě i od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště
a žádost spolu s přílohami poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení
podmínek k jejímu provádění.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy,
k čemuž Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, stanovil lhůtu do deseti dnů od obdržení tohoto
oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude
přihlédnuto. Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, účastníkům řízení sděluje, že po ukončení této
desetidenní lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci
a skončeno dokazování. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit ke všem podkladům rozhodnutí a současně nahlédnout do spisu. K tomuto
jim Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, poskytuje lhůtu pět dnů od uplynutí desetidenní lhůty
k uplatnění závazných stanovisek a námitek účastníků řízení. Po uplynutí této pětidenní lhůty bude ve
věci rozhodnuto.
Do projektové dokumentace a podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu
Frýdlant, odboru dopravy, kanc. č. 1 v přízemí budovy „B“ Městského úřadu Frýdlant, nám. T. G.
Masaryka 37, Frýdlant, v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hodin, v ostatní dny dle
předchozí telefonické domluvy.
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Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek (ustanovení § 114 odst. 4 stavebního zákona)
Účastník řízení může v souladu s ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací
dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Poučení účastníků řízení
Jako účastník řízení máte v řízení zejména:
Právo:
→ pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka zapsaného
v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu)
→ pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě
žije na území České republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své
národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)
→ zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit
i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního
řádu)
→ vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
→ před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
→ nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
→ činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4
správního řádu)
→ aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch
i v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
→ na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu).
Povinnost:
→ předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
→ poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
→ označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).
Výzva pro stavebníka:
Nejpozději do deseti dnů ode dne doručení tohoto oznámení doložte tyto chybějící doklady:
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem - vyjádření správců inženýrských sítí [viz § 110 odst. 2 písm. d) stavebního
zákona]; ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
a GridServices, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- projektovou dokumentaci stavby v jednom vyhotovení
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF vydaný Městským úřadem Frýdlant, odborem stavebního úřadu
a životního prostředí.
Otisk úředního razítka

Ivana Bucharová
referentka odboru dopravy
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Obdrží:
Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm.
a) správního řádu (stavebník):
• Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
(datovou schránkou)
Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona, s právy účastníků řízení dle § 27 odst. 1
písm. a) správního řádu:
• Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, Správa nemovitostí ve
vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078,
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 25. 9. 2018, zn. KSSLK/7217/2018)
• Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 17. 7. 2018, zn. FVS-D/641/2018/Ba)
• GridServices, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
(datovou schránkou)
• Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 4. 10. 2018, č. j. POS 840/18)
• ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
(datovou schránkou)
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (těmto účastníkům řízení se toto
oznámení doručí ve smyslu § 113 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou) - tito účastníci
jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru evidovanými v katastru nemovitostí
k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:
341, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351/1, 353, 354/1, 354/2, 369/1, 369/3, 426/3, 427, 428, 429, 430,
433/1, 435/1, 435/3, 445, 446, 447, 451, 452, 453, 454, 512, 513/1, 514, 516, 518, 519, 520, 536/1,
536/3, 584, 585, 586, 588, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 590/3, 595/1, 595/2, 596, 597, 598/1, 598/3,
600/1, 624, 625, 626, 628, 629, 641, 647, 999, 1036/1, 1036/3, 1036/5, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1043, 1044, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170,
1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1182, 1184, 1185, 1187/1 a 1187/2
(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu
Nové Město pod Smrkem po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu
o vyvěšení a sejmutí; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje - § 25 odst. 3 správního řádu)
Dotčené orgány dle § 136 správního řádu:
• MÚ Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí, Palackého 280, 463 65 Nové
Město pod Smrkem
(datovou schránkou)
(souhlas podle § 15 stavebního zákona vydán dne 3. 10. 2018, č. j. NMPS/2186/2018-259/82/OVŽP/Ho)
• MÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 37, 464 13
Frýdlant
(osobní předání)
(koordinované závazné stanovisko ke stavbě vydáno dne 4. 10. 2018, zn. MUF 3212/2018/OSUZP/3/Bu)
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• Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
(datovou schránkou)
Závazné stanovisko ke stavbě vydáno dne 21. 9. 2018, č. j. HSLI-2211-2/KŘ-P-PRE-2018)
• Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní
inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec
(datovou schránkou)
(stanovisko ke stavbě vydáno dne 26. 9. 2018, č. j. KRPL-97159-1/ČJ-2018-180506-06)
Příslušný obecní úřad
(k vyvěšení na úřední desce s žádostí o podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí
oznámení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, § 25 odst. 3 správního řádu)
• MÚ Frýdlant
(osobní předání)
• MÚ Nové Město pod Smrkem
(datovou schránkou)
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Frýdlant a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, a poté vráceno zpět odboru dopravy
Městského úřadu Frýdlant a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na úřední desce v y v ě š e n o dne: ……………………….

Z úřední desky s e j m u t o dne:

……………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Tel.: 488 886 111, 488 886 806, ivana.bucharova@mu-frydlant.cz
www.frydlantvc.cz IČ 262781

