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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
(územní a stavební řízení)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Město Pilníkov, IČO 00278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, které na základě plné moci
zastupuje Ing. David Pauzar, IČO 71247815, Srpnová 171, 541 01 Trutnov (dále také
"žadatel") podalo dne 07.03.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
"Chodníky Pilníkov III. etapa"
obec Pilníkov
obsahující stavební objekty:
SO 101 Chodník
SO 201 Lávka pro pěší
(dále také "stavba")
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Vzhledem k tomu, že podání nebylo úplné speciální stavební úřad řízení opatřením ze dne
30.03.2022, č.j. MUTN 33361/2022 přerušil a vyzval žadatel k doplnění. Podklady byly
doplněny dne 10.06.2022.
Popis stavby:
SO 101 Chodník - nový chodník podél silnice I/16 v obci Pilníkov, a to v úseku od konce obce
ve směru na Jičín k napojení na stávající chodník. Chodník je navržen jako dlážděný
z betonové dlažby, výškově oddělený od vozovky betonovým obrubníkem a s vodící linií
z betonového záhonového obrubníku. Součástí projektu je dále odvodnění vozovky, přeložka
veřejného osvětlení a přestavba autobusového zálivu u čerpací stanice. Šířka chodníku je
navržena 1,5 m, se zachováním stávajícího příčného uspořádání silnice I/16.
Výškové řešení kopíruje stávající výškové uspořádání silnice I/16, s výškovým převýšením
chodníku 12 cm nad vozovkou. Směrové řešení kopíruje stávající směrové uspořádání silnice
I/16 s přisazením obrubníku chodníku k vnější hraně vodícího proužku silnice. V úseku u mostu
16-076 se chodník odklání od silnice z důvodu přechodu Pilníkovského potoka novou lávkou.
Směrové řešení zajišťuje bezpečné vedení chodců v místě pro přecházení u železničního
přejezdu v km 0,784-0,801. Vodící linii, která končí u napojení chodníku na vozovku, tvoří
záhonový obrubník s převýšením 6 cm nad povrchem chodníku. Tato vodící linie navádí chodce
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na směr přecházení, který je zabezpečen i vodorovným značením vodící pás z důvodu velké
délky místa pro přecházení (13 m). Signální pásy z důvodu nedostatečné délky dle vyhl. č.
398/2009 Sb. nebudou zřizovány. Změna směru chodníku ze směru na přejezd na směr
přecházení je zabezpečena také ocelovým trubkovým zábradlím, které zabrání chodci
pokračovat v chůzi mimo chodník k přejezdu. Rozhled z chodníku v místě pro přecházení na
nové výstražníky, které budou instalovány v rámci revitalizace trati, je zajištěn bez překážek.
Zábradlí bude bez výplně a nebude tak tvořit překážku v rozhledu. Základní příčný sklon
chodníku je jednostranný 2,0% směrem k vozovce.
Povrch chodníků bude odvodněn příčným sklonem směrem k vozovce. V úsecích s příčným
sklonem vozovky k chodníku budou k odvodnění použity obrubníkové vpusti s vyústěním PVC
potrubím DN 150 do souběžného zemního příkopu, příp. do svahu násypu. Autobusový záliv
bude odvodněn dvěma uličními vpustěmi, napojenými spolu s vpustěmi OV3 a 4 do nové
dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace PVC DN250 dl. 92 m bude umístěna v chodníku
a bude napojena do nové šachty silničního propustku 16-443P, který bude spolu s propustkem
16-444P správcem silnice rekonstruován s přizpůsobením délky propustků stavbě chodníku.
U čerpací stanice bude k odvodnění chodníku a silnice ponecháno stávající řešení pomocí
podélného odvodňovacího žlábku. V tomto úseku je podélný sklon silnice tak malý, resp.
nulový, že jiné řešení odvodnění pomocí vpustí není možné.
SO 201 Lávka pro pěší - lávka má ocelovou konstrukci s „mostovkou” z ocelových pororoštů
s malými otvory umožňujícími bezproblémovou chůzi. Ocelová konstrukce lávky je uložena na
železobetonových základových konstrukcích podpěr. Světlé rozpětí lávky je 8,8 m, celková
délka lávky bez křídel je 10,0 m, s křídly 15,7 m, šířka chodníku na lávce je 1,5 m. Břehy
navazující na obě podpěry jsou ohumusovány a osety.
a)

Druh a účel stavby
Nový chodník – pozemní komunikace funkční skupiny D2 nepřístupná provozu silničních
motorových vozidel včetně lávky pro pěší přes Pilníkovský potok. Účelem stavby je zvýšení
bezpečnosti chodců podél silnice I/16.

b)

Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemku podle katastru
nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje
Obec: Pilníkov
Katastrální území: Pilníkov II
c)

parc.č.

druh pozemku dle KN

vlastník

159 ostatní plocha – jiná plocha

ČR - SPÚ

200 trvalý travní porost

Zdeňka Jirásková

203 trvalý travní porost

ČR - SPÚ

301/9 ostatní plocha - dráha

ČR – SŽ

341/2 trvalý travní porost

Roman Starý

422/3 ostatní plocha – jiná plocha

Město Pilníkov

431/1 trvalý travní porost

J V M oil, s.r.o.

431/3 ostatní plocha – jiná plocha

J V M oil, s.r.o.

431/5 ostatní plocha - zeleň

J V M oil, s.r.o.
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1432/1 ostatní plocha – silnice

ČR – ŘSD

1432/2 ostatní plocha – jiná plocha

ČR – ŘSD

1433/1 ostatní plocha – silnice

ČR – ŘSD

1473 ostatní plocha – ostatní komunikace
1556/2 vodní plocha – koryto vodního toku přirození nebo upravené

Město Pilníkov
ČR – Povodí Labe s.p.

d)

c) Popis prostorového řešení stavby
Dlážděný chodník z betonové dlažby o šířce 1,5 m, výškově oddělený od vozovky
betonovým obrubníkem a s vodící linií z betonového záhonového obrubníku. Lávka přes
Pilníkový potok je navržena s nosnými prvky z ocelových profilů IPE360 uložených na
železobetonové podpěry. Světlé rozpětí lávky je 8,8 m, celková délka lávky bez křídel je
10,0 m, s křídly 15,7 m, šířka chodníku na lávce 1,5 m. Prostorové řešení je patrné
z výkresu Katastrální situace C.2.a a C.2.b, který je přílohou tohoto oznámení.
d)

Umístění stavby na pozemku
Chodník je umístěn podél silnice I/16 v úseku od mostu ev.č. 16-075 a je ukončen
napojením na stávající chodník u č.p. 375, ul. Pražská, Pilníkov. Lávka je umístěna
v návaznosti na navržený chodník přes Pilníkovský potok u mostu ev.č. 16-076. Umístění
bude provedeno dle výkresu Katastrální situace C.2.a a C.2.b, který je příloho tohoto
oznámení.

e)

Vymezení území dotčeného vlivy stavby
Stavbou přímo dotčené pozemky: parc. č. 159, 200, 203, 301/9, 341/2, 422/3, 431/1, 431/3,
431/5, 1432/1, 1432/2, 1433/1, 1473, 1556/2 v katastrálním území Pilníkov II.
Sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být rozhodnutím dotčeny:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 10/1, 10/2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 32, 33, 88, 104/1, 144, parc. č. 79, 101/1, 104/1,
104/3, 104/7, 107/2, 107/6, 108, 110/1, 110/2, 110/3, 111/4, 121, 126/2, 130, 135/1, 140/1,
199/3, 301/1, 341/1, 422/1, 422/2, 1433/2, 1477/1, 1554/1, 1554/16, 1579, 2102, 2115,
2148 v katastrálním území Pilníkov II
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Pilníkov č.p. 276, č.p. 270, č.p. 338, č.p. 260, č.p. 261, č.p. 341, č.p. 374 a č.p. 339

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.
1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “ o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “stavební zákon“), ve smyslu § 94j odst. 2 stavebního zákona
oznamuje
v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení. Jelikož jsou
stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští stavební úřad
v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání ohledání na
místě.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
a dotčené orgány závazná stanoviska k Odboru výstavby Městského úřadu Trutnov
do 15 dnů od doručení
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Závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního zákona) a námitky
účastníků společného řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu
s ustanovením § 94n odst. 1 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet.
Po uplynutí výše uvedené lhůty (lhůta pro uplatnění námitek a připomínek) se účastníci řízení
mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“) vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V případě, že
následně v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady ani
nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, správní orgán po uplynutí 5 dnů od
výše uvedené lhůty ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta
slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další
lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami
opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené
v ustanovení § 94m odst. 3 a § 94n odst. 1 stavebního zákona.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, odbor
výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov v Po a St 8.00 – 17.00 hod, v ostatní dny po
přechozí domluvě).
Okruh účastníků společného řízení stavební úřad stanovil takto:
•

podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)
Město Pilníkov, IČO 00278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
v řízení zastoupené na základě plné moci zastupuje Ing. Davidem Pauzarem, IČO
71247815, Srpnová 171, 541 01 Trutnov

•

podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž
území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)
Město Pilníkov, IČO 00278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

•

podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník
stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha (dopravní infrastruktura)
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (technická
infrastruktura)
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (technická
infrastruktura)
Lesy-voda, s.r.o., IČO 25974220, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov (technická infrastruktura)
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (technická
infrastruktura)
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
(správce toku)

•

podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník
pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
J V M oil, s.r.o., IČO 25970640, Pražská 266, 542 42 Pilníkov (vlastník parc.č. 431/1, 431/3
a 431/5, k.ú. Pilníkov II)
Město Pilníkov, IČO 00278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov (věcné právo k parc.č. 200,
1556/2, k.ú. Pilníkov II)
Roman Starý, nar. 21.06.1971, Pražská 270, 542 42 Pilníkov (vlastník parc.č. 341/2, k.ú.
Pilníkov II)
ČR - Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
(vlastník parc.č. 301/9, k.ú. Pilníkov II)
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ČR - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha (vlastník
parc.č. 159, 203, k.ú. Pilníkov II)
ČR - Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové (vlastník parc.č. 1556/2, k.ú. Pilníkov II)
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IČO 65993390, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha (vlastník parc.č. 1432/1, 1432/2 a 1433/1, katastrální území Pilníkov
II)
Zdeňka Jirásková, nar. 26.03.1967, Pražská 375, 542 42 Pilníkov (vlastník parc.č. 200, k.ú.
Pilníkov II)
•

podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)
/v případě řízení s velkým počtem účastníků se tito účastníci řízení podle § 94l odst. 3)
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených
vlivem stavebního záměru/
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 10/1, 10/2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 32, 33, 88, 104/1, 144, parc. č. 79, 101/1, 104/1,
104/3, 104/7, 107/2, 107/6, 108, 110/1, 110/2, 110/3, 111/4, 121, 126/2, 130, 135/1, 140/1,
199/3, 301/1, 341/1, 422/1, 422/2, 1433/2, 1477/1, 1554/1, 1554/16, 1579, 2102, 2115,
2148 v katastrálním území Pilníkov II
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Pilníkov č.p. 276, č.p. 270, č.p. 338, č.p. 260, č.p. 261, č.p. 341, č.p. 374 a č.p. 339

Poučení
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději
v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n stavebního zákona, se
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30). Oznámení o zahájení společného
územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V případě řízení s velkým
počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení
účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle
§ 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). U stavebních
záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení
o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3
správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k
písm. a) až d). Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších
úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Dle ustanovení § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.
Dle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k
písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru,
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku
nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně
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zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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.
(otisk razítka)
(vlastnoruční podpis)
z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy
Příloha
Katastrální situace C.2.a a C.2.b
--------------------------------------------------------------------Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se
považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením
písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
(www.trutnov.cz).
---------------------------------------------------------------------Městský úřad Pilníkov tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce
a elektronické desce úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené
potvrzením o vyvěšení a sejmutí na Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov. Toto oznámení
bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Trutnov. Dnem
vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
---------------------------------------------------------------------1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………… Bude sejmuto dne: ……………………….
Sejmuto dne: …………………………….
…………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: ……………………………
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické
úřední desce.
----------------------------------------------------------------------
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Obdrží
účastníci (dodejky)
Ing. David Pauzar, IDDS: 2mkywe9
J V M oil, s.r.o., IDDS: gfgdbgz
Město Pilníkov, IDDS: xecbjcu
Roman Starý, Pražská č.p. 270, 542 42 Pilníkov
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Lesy-voda, s.r.o., IDDS: zmiibr6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Zdeňka Jirásková, Pražská č.p. 375, 542 42 Pilníkov
dotčené správní úřady
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 3acbs2c
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
Městský úřad Pilníkov, silniční správní úřad, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody,
orgán územního plánování, IDDS: xecbjcu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
Ministerstvo obrany ČR, Sekce s nakládáním majetku MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo obrany ČR, Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec
Králové, IDDS: hjyaavk
Doručováno veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 10/1, 10/2,
17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 32, 33, 88, 104/1, 144, parc. č. 79, 101/1, 104/1, 104/3, 104/7, 107/2,
107/6, 108, 110/1, 110/2, 110/3, 111/4, 121, 126/2, 130, 135/1, 140/1, 199/3, 301/1, 341/1,
422/1, 422/2, 1433/2, 1477/1, 1554/1, 1554/16, 1579, 2102, 2115, 2148 v katastrálním území
Pilníkov II
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Pilníkov č.p. 276, č.p.
270, č.p. 338, č.p. 260, č.p. 261, č.p. 341, č.p. 374 a č.p. 339
K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Městský úřad Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

