
25. duben 2019, Bystřice nad Pernštejnem

Seminář pro žadatele



PROGRAM SEMINÁŘE

➢ Provázanost výzvy MAS s nadřazenou výzvou IROP

➢ Základní údaje o výzvě (termíny, výše podpory,
oprávnění žadatelé, územní realizace, vedlejší aktivity
projektu, užitečné informace, harmonogram po podání
žádosti, atd.)

➢ Specifika aktivity (hlavní podporované aktivity,
nezpůsobilé výdaje, monitorovací indikátory, povinné
přílohy, kritéria pro výběr a hodnocení projektů)

➢ Důležité podklady a informace pro podání žádosti o
podporu

➢ Diskuze
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ

• Datum a čas vyhlášení výzvy: 18. 4. 2019, ve 12:00

• Datum a čas zpřístupnění MS2014+: 18. 4. 2019, ve 12:00

• Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 18. 4. 2019, ve 12:00

• Datum a čas ukončení výzvy: 10. 7. 2019 ve 12:00

• Celková částka dotace pro výzvu: 4 484 222,23 Kč (s 5 % spoluúčastí

žadatele)

• Míra podpory: 95 % dotace z EFRR, 5 % spolufinancování žadatele

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 000 0000 Kč

• Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2022

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS

2014+!

• Forma podpory: dotace – ex-post financování



➢ kraje

➢ obce

➢ dobrovolné svazky obcí

➢ organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi /

dobrovolnými svazky obcí

➢ provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č.

266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a
obchodní společnosti)

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ



ÚZEMNÍ REALIZACE – MAS ZUBŘÍ ZEMĚ

Způsobilé výdaje -
vynaloženy na území 

MAS Zubří země

V odůvodněných případech je
možný přesah realizace projektu
za hranice vymezeného území
MAS, např. pokračování
výstavby či modernizace úseku
komunikace pro pěší za hranicí
MAS. Výdaje spojené s realizací
projektu za hranicí území MAS
jsou však vždy nezpůsobilé !!!



➢ Cílová skupina:

• obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy.

➢ Veřejná podpora:

• aktivita: Bezpečnost dopravy – nezakládá veřejnou podporu

➢ Křížové financování:

• křížové financování není možné.

➢ Hlavní aktivity projektu:

• na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo min. 85% celkových způsobilých výdajů projektu

➢ Vedlejší aktivity projektu:

• na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo max. 15% celkových způsobilých výdajů projektu

• mezi vedlejší aktivity patří: realizace stavbou vyvolaných investic, zpracování projektových
dokumentací, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
zpracování studie proveditelnosti a povinná publicita.

➢ Způsobilé výdaje projektu:

• způsobilé výdaje na hlavní a vedlejší aktivity projektu jsou podrobně rozepsány ve Specifických
pravidlech pod aktivitou: Bezpečnost dopravy

➢ Nezpůsobilé výdaje projektu:

• nezpůsobilé výdaje jednotlivých aktivit projektu jsou podrobně rozepsány ve Specifických pravidlech
pod aktivitou: Bezpečnost dopravy

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ



➢ etapy projektu mohou být minimálně 3 měsíční (MAS doporučuje 1
etapu)

➢ postupovat nejen v souladu se Specifickými pravidly, ale také s
Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce

➢ žádosti o podporu finalizovat v MS2014+ dříve než v posledních
hodinách před ukončením příjmu žádostí ve výzvě

➢ projekt musí být předložen do správné výzvy a podvýzvy

➢ nutné doložit všechny relevantní povinné přílohy k žádosti

➢ nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v MS2014+ a v
povinných přílohách žádosti

➢ jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje a to jak jednotlivě, tak ve
skupině výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu

➢ výstupy projektu musí být zachovány min. po dobu udržitelnosti
(tedy po dobu 5 let od provedení poslední platby na účet příjemce),
příjemce dotace je o zahájení doby udržitelnosti informován CRR – více
viz kapitola 9 Specifických pravidel

UŽITEČNÉ INFORMACE



➢ kancelář MAS provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti (dále

jen FNP) – max. délka kontroly: do 29 prac. dnů od ukončení příjmu žádostí

➢ žadatel má 5 dní na opravu chyb FNP (oprava max. 2x)

➢ žadatel má 15 dní na odvolání proti rozhodnutí

➢ po uplynutí všech lhůt může do 1 měsíce nastat věcné hodnocení všech

projektů ve výzvě, které provádí Výběrová komise MAS (max. délka

hodnocení: do 30 prac. dnů od ukončení kontroly FNP)

➢ žadatel má opět 15 dnů na odvolání proti rozhodnutí

➢ poté následuje finální rozhodnutí Programového výboru MAS o výběru

projektů (max. délka lhůty pro vydání rozhodnutí – do 30 prac. dnů od

ukončení věcného hodnocení)

➢ vybrané žádosti jsou následně předány ke kontrole na CRR, které provede

závěrečné ověření způsobilosti projektu (délka ověření způsobilosti by

měla být do 30 prac. dnů od ukončení hodnocení MAS, po zkušenostech lze

předpokládat lhůtu i delší).

HARMONOGRAM PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU



SPECIFIKA AKTIVITY



HLAVNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY –

Bezpečnost dopravy

➢ rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a
místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od
silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst
pro přecházení,

➢ rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k
zastávkám veřejné hromadné dopravy,

➢ rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes
silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhu, přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na
bezbariérové komunikace pro pěší,

➢ realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší
dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo
dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),

➢ je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci
negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně),
vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků,
bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících
bezpečnost dopravy,

➢ je možná i kombinace uvedených aktivit.



VÝKLAD VYBRANÉ HLAVNÍ PODPOROVANÉ 

AKTIVITY – Bezpečnost dopravy

Projekty rekonstrukcí/modernizací komunikací pro pěší:

➢ stavební úpravy stávající komunikace spojené s přestavbou

zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace,

jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení

nebo šířkového uspořádání komunikace,

➢ rekonstrukce/modernizace se rovněž týká stavebních úprav

mostních objektů,

➢ technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a

technickými normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb.,

ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP

170, TP 103, TP 218, TKP Kapitola 15).



NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE U AKTIVITY –

Bezpečnost dopravy
➢ např. výdaje na realizaci části projektu, která zasahuje mimo území vymezené v

integrované strategii,

➢ výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci, údržbu nebo opravu silnic

a místních komunikací přístupných automobilové dopravě (s výjimkou nutných

úprav či přeložek),

➢ výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci polních a lesních cest,

➢ výdaje na běžnou údržbu, souvislou údržbu a opravu komunikací včetně

chodníků,

➢ výdaje na realizaci nástupišť, přístřešků a čekáren železničních zastávek a

zastávek vodní dopravy,

➢ výdaje na bezbariérové úpravy vstupů do budov,

➢ výdaje na realizaci parkovišť pro automobily,

➢ výdaje na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

➢ správní poplatky,

➢ výdaje nad stanovené limity…



Žadatel je povinen vybrat indikátory, které odpovídají zvolené aktivitě a náplni projektu. Plánovaná hodnota

indikátoru je závazná! Přehled vazeb indikátorů na jednotlivé aktivity je obsažen ve vazební matici indikátorů,

která je součástí přílohy č. 3 těchto pravidel (Metodické listy indikátorů). Výběr indikátorů je součástí podání

žádosti v systému MS2014+.

K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole:

➢ Výchozí hodnota a datum, ke kterému byla stanovena (vždy datum zahájení realizace projektu).

➢ Cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout.

➢ Datum, ke kterému musí být cílová hodnota naplněna (vždy datum ukončení realizace projektu).

Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k datu uvedenému v Rozhodnutí může vést ke

krácení nebo nevyplacení dotace! Jeho neudržení po dobu udržitelnosti může mít charakter porušení

rozpočtové kázně s následkem finanční sankce.

Vykazovat plnění indikátoru bude příjemce podpory ve Zprávách o realizaci projektu a udržení hodnoty

indikátoru ve Zprávách o udržitelnosti projektu v datovém poli dosažená hodnota. Pokud by během

realizace projektu nastaly změny v projektu, které ovlivní výslednou hodnotu indikátoru, postupuje příjemce v

souladu s kapitolou 16 Obecných pravidel.

Protože žadatel nevykazuje žádný indikátor výsledku, je nutné plánované výsledky projektu stručně popsat do

textového pole s názvem Co je cílem projektu?, na záložce Popis projektu. Zde žadatel slovně popíše

konkrétní cíle projektu včetně očekávaných výsledků a změny, které má být prostřednictvím projektu

dosaženo.

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY



Indikátory výstupu : 

➢ 7 50 01 - Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla 

jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů v 

příloze č. 3 Specifických pravidel 

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 

pro aktivitu Bezpečnost dopravy



SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH:

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení (nerelevantní, pokud žadatel nemá uzavřené zadávací a výběrové řízení)

3. Studie proveditelnosti

4. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

5. Čestné prohlášení o skutečném majiteli (dokládají PO, nerelevantní pro obce)

6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

9. Položkový rozpočet stavby (stavební rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční
celky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu)

10. Smlouva o spolupráci (předkládá se pouze v případě, že je projekt realizován na území více obcí)

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

NEPOVINNÉ PŘÍLOHY MAS:

➢ Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního
úřadu

➢ Obsah Situačního výkresu.

Specifikace povinných příloh pro aktivitu: Bezpečnost dopravy, je uvedena v kapitole 3.4.3 - Povinné přílohy k žádosti
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, výzva č. 53.

Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede
zdůvodnění nedoložení povinné přílohy. Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné Záložky žádosti o podporu v
MS2014+.

Více informací je dále uvedeno ve Specifických pravidlech a v příloze č. 1 Specifických pravidel.

POVINNÉ PŘÍLOHY – Bezpečnost dopravy



➢ V Interních postupech MAS pro IROP je uveden způsob

hodnocení a výběru projektů a dále tato příloha řeší možnost

podání žádosti o přezkum výsledku každé části hodnocení

žádosti o podporu.

➢ Interní postupy MAS pro IROP včetně příloh jsou k dispozici na

webových stránkách: http://zubrizeme.cz/interni-postupy/

➢ Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a

kritéria pro věcné hodnocení jsou uvedena v příloze č. 1

výzvy – Kritéria pro výběr projektů

ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

http://zubrizeme.cz/interni-postupy/


HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU MAS:

➢ Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí                               
(uvedena v příloze č. 1 výzvy MAS)

➢ Věcné hodnocení projektu                                                            
(uvedena v příloze č. 1 výzvy MAS)

MAS vybírá projekty a předává je k další administraci na CRR 
(Centrum pro regionální rozvoj – nadřízený dotační orgán MAS).

HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU NA CRR:

➢ Závěrečné ověření způsobilosti projektů

KRITÉRIA PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTŮ



Kritéria kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu jsou rozdělena na kritéria napravitelná a 

nenapravitelná. V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o 

podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení!

NENAPRAVITELNÁ KRITÉRIA:

1. Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.

2. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

3. Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD.

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA:

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

2. Žádost o podporu je podepsaná oprávněným zástupcem žadatele.

3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k

výzvě MAS.

4. Projekt je svým zaměřením v souladu s podmínkami výzvy MAS.

5. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou

stanoveny.

6. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTŮ – KONTROLA PŘIJATELNOSTI 

A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ



NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA:

7. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

8. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

9. Výsledky projektu jsou udržitelné.

10. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti

a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

11. Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

12. Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.

13. Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

14. Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTŮ – KONTROLA PŘIJATELNOSTI 

A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ



1. Finanční náročnost projektu. Celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení
zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné místo – až 20 b.

2. Technická připravenost – až 10 b.

3. Kategorie území dle typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na
roky 2014 – 2020, do které spadá obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje –
až 5 b.

4. Zatížení řešeného úseku automobilovou dopravou – až 20 b.

5. Projekt přispěje ke svedení pěších z pozemní komunikace v délce alespoň 50%
délky chodníku, který je předmětem projektu – až 15 b.

6. V rámci projektu je řešena přímá návaznost komunikací pro pěší k nástupnímu
místu zastávky veřejné dopravy – až 10 b.

Žadatel musí získat minimálně 40 bodů z 80 maximálně dosažitelných bodů, v 
opačném případě nemůže MAS žádost o podporu přijmout!

KRITÉRIA PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ 
PROJEKTŮ – VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ 
(napravitelná kritéria) – Bezpečnost dopravy



Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti projektu jsou rozdělena na kritéria napravitelná
a nenapravitelná. V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem
„nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti projektů - společná pro všechny
aktivity:

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

2. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti,
požadované v dokumentaci k výzvě ŘO.

3. Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.

4. Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám.

5. Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

6. Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.

7. Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity
projektu.

8. V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování.

9. V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty
ukazatelů stanovené ve výzvě.

10. K projektu žadatel v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá
Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTŮ –
ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTŮ



DŮLEŽITÉ PODKLADY A INFORMACE 

PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU



➢ výzva MAS vč. jejích příloh zveřejněna na: http://zubrizeme.cz/irop-11-vyzva-
mas-zubri-zeme-bezpecnost-dopravy/

➢ nadřazená výzva č. 53 „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“, v nadřazené výzvě najde žadatel
Obecná a Specifická pravidla, která jsou zaměřena na „dopravu“: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

➢ ve výzvě ŘO IROP a Specifických pravidel výzvy ŘO IROP jsou uvedeny i aktivity: „Terminály a parkovací
systémy„,Telematika pro veřejnou dopravu“,„Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ a „Cyklodoprava“ tyto typy
projektů ovšem MAS Zubří země ve své výzvě nepodporuje

Užitečné přílohy Specifických pravidel:

➢ Příloha č.1: Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+

➢ Příloha č. 3: Metodické listy indikátorů

➢ Příloha č. 4.D: Osnova studie proveditelnosti

➢ Příloha č. 5: Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility – osnova

➢ Příloha č. 8: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

➢ Příloha č. 10: Dokladování způsobilých výdajů projektu

PŘÍLOHY VÝZVY MAS: 

➢ Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů

➢ Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné 
opatření stavebního úřadu

➢ Příloha č. 3 – Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

➢ Příloha č. 4 – Obsah Situačního výkresu

DŮLEŽITÉ PODKLADY A INFORMACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

http://zubrizeme.cz/irop-11-vyzva-mas-zubri-zeme-bezpecnost-dopravy/
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy


NEŽ ZAČNETE VYPLŇOVAT ZÁLOŽKY ŽÁDOSTI, 

MUSÍTE VYBRAT SPRÁVNOU VÝZVU A PODVÝZVU!!! 

JAK VYBRAT SPRÁVNOU VÝZVU A PODVÝZVU? 



JAK VYBRAT SPRÁVNOU VÝZVU A PODVÝZVU?



JAK VYBRAT SPRÁVNOU VÝZVU – PODVÝZVU? 



➢ Návod k vyplnění žádosti o podporu – viz Příloha č. 1 Specifických pravidel

➢ Pokud se vyskytne jakýkoliv problém v MS2014+ - prosím použijte tlačítko

Print Screen+kopírování (Ctrl+V) a zašlete náhled obrazovky s řešeným

problémem na e-mail MAS Zubří země: mas@zubrizeme.cz

➢ v případě zpracování žádosti o podporu externí firmou doporučujeme

žadatelům si nejprve založit SVŮJ VLASTNÍ uživatelský účet pro

potřeby podání žádosti o podporu v IS KP14+ (pozice „správce“) a ten

následně nasdílet externí firmě (pozice „editor“), která bude vstupovat

do žádosti údaje (podrobnější postup v příloze č. 1 Specifických pravidel –

Postup pro podání žádosti o podporu v MS 2014+, kap. 3.1. Přístup k

projektu)

JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT ŽÁDOST?

mailto:mas@zubrizeme.cz


Úřední dny pro konzultace a kontaktní osoba 

11. Výzvy MAS Zubří země,o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy - (III.)

Jméno Funkce Telefon E-mail
Konzultace na 

poradenském místě

Ing. Lada Jindrová Manažer SCLLD
739 393 111

566 590 393

jindrova@zubrizeme.cz

mas@zubrizeme.cz 
Bystřice nad Pernštejnem

MAS Zubří země, o.p.s.

Poradenské místo Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Pátek 8:00 – 12:00 
 

 

mailto:jindrova@zubrizeme.cz


DĚKUJI ZA POZORNOST


