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Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 07.02.2022
Číslo zprávy:

Nakládání s nemovitým majetkem města

Návrh na usneseni:
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje předání vodovodního a kanalizačního řádu v oblasti Na Skále
společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., se sídlem Ku ptáku 387, 284 01 Kutná
Hora, IČO: 463 569 67, v souladu se smlouvou o sdružení ze dne 31.08.2000 a naplněním podmínek
z dotačního programu pro výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury.

Zpracovali:
Ing. Iveta Motyčková, vedoucí OSM

administrativní pracovník OSM

Dóivodová zpráva
Společnost Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., podala žádost k převodu vodovodního
a kanalizačního řádu v oblasti Na Skále, která byla součástí projektu výstavby nájemních bytů a
technické infrastruktury. Tento převod by se uskutečnil předávacím protokolem, který tvoří přílohu
této zprávy.

Na tuto výstavbu byla udělena dotace od ministerstva pro mÍstnÍ rozvoj, která měla v podmínkách
pro udělení dotace podmínku, že se od doby kolaudace bude bydlení užívat pouze jako nájemní, a to
po dobu 20 let

Město Čáslav a Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. spolu uzavřeli smlouvu o sdružení
ze dne 31.08.2000, ve které se dohodli na spolufinancovánI zbylé části projektu výstavby nájemních
bytů a technické infrastruktury a po uplynutí fixační doby vázané k dotaci sdružení zanikne, následně
vodovodní a kanalizační řád (mimo přípojek) přejde do vlastnictví Vodohospodářské společnosti
Vrchlice-Maleč, a.s.

V roce 2003 byl vznesen dotaz na Ministerstvo pro mÍstnÍ rozvoj ČR, na možnost převedení vodovodů
a kanalizací na společnost VHS, odpověď' byla kladná. V současné době již není možnost zjistit proč
k převodu v té době nedošlo. Žádost a odpověď' jsou součástí příloh této zprávy.

Vzhledem k vydanému rozhodnutí OÚ Kutná Hora referát životního prostředí dne 14. ledna 2002,
které nabylo právní moci dne 5.2.2002, bude 5.2.2022 splněna fixační podmínka.



Rada města Čáslavi svým usnesením č. 11/2022 ze dne 19.01.2022 doporučuje Zastupitelstvu města
Čáslavi schválit předání vodovodního a kanalizačnIho řádu v oblasti Na Skále.

Příloha č. l: smlouva o sdružení + dodatek

Příloha č. 2: Předávací protokol

Příloha č. 3: Žádost na MMR + odpověď'

Příloha č. 4: Rozhodnuti o povolení k trvalému užIvánL
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SMLOUVA O SDRUŽENÍ
")

uzavřená podle § 829 - 841 Občanského zákoníku v platném mění

Smluvní strany:

Město Čáslav
se sídlem Žižkovo náměstí l
PSČ 286 01
IČO 00236021
bankovní spojení KB Čáslav 125-161/0100
Tel.:
zastoupené starosbou panem Ing.Vladimírem Hamralem
(dále jen město)

a

L
(

L.
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
se sídlem v Kutné Hoře, Ku ptáku 387,
PSČ 284 01,
IČO 46356967,
bankovní spojení - Komerční banka Kutná How č.účtu: 17701-161/0100,
zastoupená ředitelem společnosti panem Ing. Karlem Kvapilem
(dále jen Společnost)

Cli

L

Sdružení se zakládá za účelem společného financování vodovodního a kanalizačního řadu Na
Skále - I. etapa,(podle vzájemně odsouhlasené dokumentace zpracované, )
Součástí výstavby nejsou vodovodní přípojky ·
Účastníci sdružení vycházejí z předpokladu, že financování výstavby bude řešeno z vlastních
zdrojů obou účastníků smlouvy a ze státní podpory poskytnuté formou dotace. K dosaženi
účelu sdružení se smluvní sUany rozhodly sdružit své lidské, materiální a finanční prostředky
podle úsad dále ve smlouvě uvedených.
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Sdružení vystupuje pod názvem "KAnalizace a vodovod v lokalitě Na Skále - I. etapa".
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Adresou sekretariátu
Město Čáslav "
Žižkovo náměstí l
286 01 Čáslav

Sdr Čáslav návrh I.doc
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Čl.4

Vedenj SdruŽení
l) Účastníci smlouvy se dohodli, že vedením sdružení je pověřeno město. Uvnitř sdružení

jsou všichni účastníci považováni za rovnocenné účastníky.
Úkoly vedení sdružení zahrnují zejména:
- zastupování sdružení navenek, včetně vedení korespondence,
- vedení účetnictví,
- příprava a organizace zasedání valné hromady,
- informování druhého účastníka sdružení o otázkách, které se týkají celkového

projektu.
2) Peněžní prostředky sdružení jsou uloženy u

KB Čáslav číslo účtu 125-16ll0100

ČI. 5
vklmY a mvmjumnfků sdruůnl

l) město Čáslav

- zajisti" spolupráci obce při koordinaci se správci a vlastníky ostatních inženýrských
sítí a správci komunikací a ostatními zájmy v území své obce dotčeném stavbou,

- poskytne vlastní finanční prostředky,
- bude vykonávat ňinkce investora

D'

roan viasmcn zar9lu ucasunKu sanimn: - " '
Účastník sdružení celkem ""1999 ' 2000 ' " "2001 "2001
Město 1.897,4 1.897,4
Společnost 1.300,- 1.300,-

2) Společnost
- poskytne vlastní finanční prostřdky,

L '
. ,

a ,
'F

Program financování stavby »KÁnálizace a vodovod v lokalitě Na Skále", členěný podle
vkladů společníků a podle let výstavby. Změny a doplňky lze provést jen se souhlasem Valné
hromady.
Tenw program ňnancování vychází z proj6ktuvé dokumentace a může být po schválení
účastníky sdružení změněn podle společně odsouhlasených zrněn při dalším stupni přípravy
nebo při realizaci stavby.( údaje jsou v tisících KČ)
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Sdr Čáslav návrh I.doc



Vlastní zdroje " 3.197,4 3.197,4
Návratná finanční výpomoc
Dotace 1.200,- 1.200,-
Celkem 4397,4 4.397,4

Rekapitulace financování stavby:

Čl.6
Ručení za z4yukY SdruŽení

Ze závaZků vůči třetím osobám jsou účastníci zavázání společně a nerozdílně.

ČI. 7
L hK)mada

L l) Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada,, která je tvořena statutárními zástupci
účastníků smlouvy o sdružení.

2) Valná hromada rozhoduje zejména o zásadních strategických otázkách sdružení v
souvislosti s financováním a výstavbou akce ,,KAnalizace a vodovod v lokalitě Na
Skále - I. etapa". Pro hlasování na valné hromadě platí rovnost hlasů.

Čl.8
PQYinnQsti a pfáya ¢lmů Sdružení

l) Každý člen je povinen:
- vyvíjet činnost k dosažení účelu sdružení, uvedeném v ČI. l,
- MrZet se jakékoliv činnosti, jež by mohla memohiit či ztížit dosažení účelu

sdružení,
2) Každý účasmík má právo přesvědčit se o hospodářském stavu sdružení.
3) Vystoupením účastníka ze sdružení nezaniká jeho odpovědnost za závazky z činnosti

sdružení.

ČL9

Sdružení zaniká:
- dosažením cíle stanoveného v ČI. l
- rozhodnutím valné hromady.

." - '-- -;ČL?1Q

V případě zániku sdružení se stane výlučným majitelem vodovodu Společnost

. .

Sdr Čáslav návrh I.doc "stm ¥qeľkM)
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ČI. 11
Ustanovení společná a závěrečná

l. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky
2. Pro ustanovení této smlouvy platí občanský zákoník
3. Smlouva nabývá platnosti a účinností dnem podpisu

V Kutné Hoře dne 3 1.08.2000

Město
Ing.Vladimír Hamral

Společnost
Ing. Karel Kvapil

k této smlouvě. ·
v platném znění.
posledním účastníkem smlouvy

,.......... ..
Ligr. U iří Klatovský

Sdr Čáslav návrh I.doc Strana 4 (celkem 4)
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DODATEK č.l SMLOUVY O SDRUŽENÍ

uzavřené pode § 829 - 841 Občanského zákoníku v platném znění

Mezi:

Městem
se sídlem
PSC
IČO:
bankovní spojeni
Tel.:
zastoupeným starostou
(dále jen ,,Město")

a

Čáslav
Nám. Jana Žižky l
286 01
00236021
KB Čáslav, číslo účtu.: 125-16l/0100

panem Ing. Vladimírem Hamralem

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV Č·'"p"'
okres Kutná Hora "

ciošio: 2 3 -07- 2003 i; l
' ----—i

c.j"

'( '

Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s.
se sídlem v Kutné Hoře, Ku ptáku 387
PSČ 284 01
IČO: 46356967
bankovní spojení KB Kutná Hora , číslo.účtu.: l770l-l61/0100
Tel.:
zastoupenou ředitelem společnosti panem Ing. Karlem Kvapilem
(dále jen ,,Společnost")

ČI. l

V článku l Účel sdruženi základní smlouvy
a) v textu v závorce první věty se nahrazují tečky tímto textem ,,projekční kanceláří

MULTIAQUA, s.r.o., Hiadec Králové"
b) druhá věta ,,Součástí výstavby nejsou vodovodní přípojky"' se vypouští.

ČI. 2

(
V Článku 5 Vkladv a závazky účastníků sdružení základni smlouvy se
skutečného ňnancováni stavby nahrazují tabulky .,Podíl vlastních zdrojů
.,Rekapitulace financováni stavby'" takto:

na základě upřesněni
účastníků sdružení" a

; JUčastník sdružení celkem 1999 2000 2001 2002
Město 1.897,4 1.437,5 387,45 72,45
Společnost 1.300,- 1.300,-

Pcxlíl vlastních zdroiů ličmniků sdmžení"

Viasůú zdroje " 3.197,4 2.737,5 387,45 72,45
Návratná finanční výpomoc
Dotace 1.200,- 1.200,-
Celkem 4.397,4 3.937,5 387,45 72,45

Rekapitulace financováni stavby:

sa Čáslav dodatek ČI Strana l (celkem 2)



ČI. 3

Článek 10 Majetkové vztahy a vypořádáni základni smlouvy se mění takto:
V případě zániku sdružení se stane výlučným majitelem vodovcdu a kanalizace Společnost.
Do doby majetkového vypořádání se provozováni vodovodu a kanalizace řídí ,,Smlouvou o
provozování vodovodu a kanalizace" uzavřenou smluvními stranami, která je součástí základní
smlouvy.

Čl.4

V ostatních ujednáních základni smlouvy, tímto dodatkem nedotčenýclL zůstává základni smlouva
v platnosti.

V Kutné Hoře dne 4!7 6-

Město
(l'

Společnost

In, Vladimí,

cÁsLhq
Ing. Karel Kvapil

...

d

Setr Čáslav dodatek ČI Strana 2 (celkem 2)



Protokol o předáni vodovodu a kanalizace
podle smlouvy o sdružení uzavřené podle § 829 - 841 Občanského zákoníku ze dne

31.8.2000

Město Čáslav
W

se sídlem Nám. Jana žižky z Trocnova 1, 286 01 čáslav
IČO: 00236021
zastoupené starostou města JUDr. Vlastislavem Málkem
(dále jen ,,město")

a
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967
zastoupená Ing. Jiřím Štěpánem, předsedou představenstva
(dále jen ,,společnost")

Na základě uvedené smlouvy smluvní strany založily sdruženi pod názvem ,,Kanalizace a
vodovod v lokalitě Na Skále - l. etapa" a vybudovaly stavbu ,,Čáslav - Na Skále, novostavba
řadových rodinných domů, vodovod a kanalizace". Stavba byla uvedena do trvalého užIvánI
rozhodnutím Okresního úřadu Kutná Hora, referát životního prostředí
č.j. ŽP/1054/4905/01/Če ze dne 14.1.2002.

Ve smyslu ustanoveni článku 10. uvedené smlouvy o sdružení předávají účastníci sdružení
majetek vzniklý podle smlouvy o sdružení do vlastnictví společnosti a společnost dnešním
dnem majetek do vlastnictví přejímá.

V Kutné Hoře, dne

Za město: Za společnost:

JUDr. Vlastislav Málek,
starosta města

Ing. Jiří Štěpán,
předseda představenstva a.s.

Předávací protokol Strana 1 (celkem l)



MINISTERSTVO PRO MIŠTNI'ROZVOJ
RNDr. Jiří Klíma

ředitel odboru podpory bydlení

Město Čáslav
starosta

Ing. Vladimír Hamral
Náměstí Jana Žižky l
286 16 Čáslav

V Praze dne 5. 6. 2003
č.j.: 4701/2003-72

Věc: Žádost o souhlas se změnou vlastnictví

K Vašemu dopisu ze dne 12.2.2003 sděluji:

Podmínky Čerpání investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu technické
infrastruktury k nově budovaným bytovým jednotkám (dále jen "Podmínky"), ani Program
podpory nájemní bytové výstavby a technické infrastruktury (dále jen "Program") neřeší
situaci převodu sítí ze strany obce na jejich správce.

Z výše uvedeného lze dovodit, že případný převod sítí na jejich správce, není
z pohledu "Podmínek" považován Ministerstvem pro místní rozvoj za jejich porušeni za
předpokladu, že bude i nadále ze strany obce zajištěn rozhodující vliv na jejich splnění.

Současně je však třeba chápat uvedenou situaci v širších souvislostech ve vazbě na
ostatní právní normy a to zejména z oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
obcí a rozpočtová pravidla. Proto nelze obecně předjímat, že jednáním obce, které není
v rozporu s "Podmínkami", nemůže dojít k porušení ustanovení ostatních právních předpisů.

l



. Mčsto ČÁSLAV
.. ,. ' NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY 1F

· P

.- ._ .. —-? PSČ 286 16 TEL. FAX

V ČÁSLAVI DNE 12.2.2003

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6
110 00 PRAHA l

Věc: Žádost o souhlas se změnou vlastnictví

Žádáme Vás tímto o souhlas se změnou vlastnictví investičního majetku (vodovod a
kanalizace), který vznikl realizací investiční akce s účastí státní podpory poskytnuté v rámci
programu 317420 Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infřastruktury
(vyhlášený v roce 1998).

Specifikace:
Název akce: TI 24 b.j. Čáslav, Na Skále - I. Etapa
Evidenční číslo: 317420 2812
Cena díla: 4,397.400,-- KČ z toho: Vodovod 2,580.900,-- KČ

Kanalizace 1,610.700,-- KČ
Uliční vpusti 205.800,-- KČ

Poskytnutá dotace od MMR v roce 2000 ve výši: 1,200.000,-- KČ
Povoleni: povolení k trvalému užívání stavb¥ vydal Okresní úřad Kutná Hora, referát
životního prostředí, pod čj. ŽP/1054/4905/01/Ce dne 14. 1. 2002

O změnu žádáme ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. (Ku
Ptáku 387, Kutná Hora, IČO 463 569 67), která je provozovatelem zmiňovaného majetku.
VHS Vrchlice-Maleč, a.s., má více než 2/3 většinu v kapitálové účasti měst a obcí. Město
Čáslav je akcionářem společnosti s počtem 71.3 18 akcií, což je 14,54 % výše podílu na
hlasovacích právech v přenesených procentech.

Za kladné vyřízení předem děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Vladimír Hamral
starosta města



OKRESNÍ ÚŘAD KUTNÁ HORA
referát životního prostředí
Radnická 178, PSČ 284 22

V Kutné Hoře dne 14. ledna 2002
Č. j. ŽP/l054/4905/0l/Če
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Stavba "Čáslav - Na Skále, novostavba řadových rodinných domů, vodovod a
kanalizace" - povolení k trvalému užívání stavby

ROZHODNUTÍ

Na základě provedeného vodoprávního řízení Okresní úřad Kutná HorZ reférát životního
prostředí jako příslušný vodohospodářský orgán podle § 2 zákona ČNR č. 130/1974 Sb.,
o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební
úřad podle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
úplné znění uveřejněno pod č. 109/2001 Sb.

Městu Čáslav

povoluje trvalé užívání vodohospodářského díla "Čáslav - Na Skále, novostavba řadových
rodinných domů, vodovod a kanalizace" podle § 9 odst. 4 zákona Č.138/1973 Sb.,
o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 82 odst. l) zákona č. 50/1976 Sb.

vodovodní řady A6a - PVC 110 - 256,4 m
A6a - PVC 90 - 125,0 m
A6b - PVC 110 - 127,0 m
A6bl -PVC 110 - 58,5 m
A6c -PVC 110 - 6,0 m
A6d - pvc 110 - 6,0 m

kanalizační stoky BN2a -PVC 400 - 102,5 m
BN2a - PVC 300 - 189,5 m
BN2b - PVC 300 - 30,7 m
BN2c - PVC 300 - 247,9 m

Stavba je navržena na pozemcích č.p. dle PK 355/2, 358/1, 358/2, 358/3, 364/1 a 367 v k.ú.
Čáslav.
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Pro užívání stavby se stanoví tato podmínka:

l) Osazené vpustě na stoce budou zabezpečeny proti jejich možnému poškození a úrazu, a to
do doby konečné úpravy, kdy budou osazeny dešťové vpustě mřížemi.

Těmín: do 07/2002

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: nebyly podány.

Odůvodnění

Dne 8. 11. 2001 podalo Město Čáslav, Náměstí Jana Žižky l, 286 01 Čáslav návrh na
vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu "Čáslav - Na Skále, novostavba řadových
rodinných domů, vodovod a kanalizace".

O podané žádosti zahájil Okresní úřad Kutná Hora, referát životního prostředí dnem
doručení 8. ll. 2001 vodoprávní řízení a stanovil pozvánkou ústní jednání spojené s místním
šetřením ze dne 15. 11. 2001, pod č. j. ŽP/1054/4905/01/Če na den 4. 12. 2001 na místě
stavby.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bylo doručeno všem účastníkům řízení
v zákonem stanovené lhůtě.

Do dne jednání nebyly Okresnímu úřadu Kutná Hora, referátu Životního prostředí
vzneseny žádné ústní ani písemné připomínky.

Úvodem jednání byli účastníci řízení upozorněni, že námitky
mohou uplatnit podle § 14 odst. 7 cit. zákona o státní správě ve
nejpozději při dnešním řízení, jinak nebude možno na ně brát zřetel.

Při ústním jednání a místním šetření bylo zjištěno:

k projednávané věci
vodním hospodářství

l. Stavba "Čáslav - Na Skále, novostavba řadových rodinných domů, vodovod
a kanalizace" byla povolena vodoprávním rozhodnutím Okresního úřadu Kutná Hora,
referátu životního prostředí dne 28. srpna 2000, č.j. žp/94l/4090/00/za investoru tj.
Městu Čáslav.

a) stavba byla zahájena 10/2000
b) stavba byla skončena 11/2001
c) stavba byla provedena podle schváleného PS beze změn.
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2. Investor splnil podmínky stavebního povolení takto :

Podmínka č.

l. Stavba bude provedena podle schváleného projektu stavby, vypracovaného Multiaqua spoL
s r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové v srpnu 2000. Splněno.

2. Stavbu provede dodavatelsky Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná
Hora. Splněno.

3. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech inženýrských sítí jejich
vlastníky či správci. Splněno.

4. Před zahrnutím výkopu zajistí investor převzetí dotčených inženýrských sítí jejich
vlastníky či správci. Splněno.

5. Stavba bude dokončena do 05/2002. Splněno.

6. Před dokončením stavby požádá investor o kolaudaci stavby. Žádost bude m.j. doložena:
- zápisem o předání a převzetí stavby
- zápisem o provedení tlakových zkoušek, proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí
- dokladem o vodotěsnosti kanalizace
- vyjádřením vlastníků či správců dotčených inženýrských sítí ke kolaudaci stavby
- seznamem změn proti schválenému projektu stavby včetně výkresové dokumentace
- stanoviskem Okresního hygienika ke kolaudaci stavby. Splněno. Stanoyisko OHS
Kutná Hora bude doloŽeno.

3. Konstatuje se, že bylo vyhověno obecným technickým požadavkům na výstavbu.

4. Bylo provedeno:
vodovodní řady

kanalizační stoky

A6a - PVC 110 - 256,4 m
A6a - PVC 90 - 125,0 m
A6b - PVC 110 - 127,0 m
A6bl - PVC 110 - 58,5 m
A6c - PVC 110 - 6,0 m
A6d - PVC 110 - 6,0 m

BN2a - PVC 400 - 102,5 m
BN2a - PVC 300 - 189,5 m
BN2b - PVC 300 - 30,7 m
BN2c - PVC 300 - 247,9 m
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Stavba je navržena na pozemcích č.p. dle PK 355/2, 358/1, 358/2, 358/3, 364/1 a 367 v k.ú.
Čáslav

Vyjádření účastníků řízení :
Na základě výsledku jednání a po doložení požadovaných dokladů a stanoviska OHS Kutná
Hora vodohospodářský orgán rozhodne. Osazené vpustě na stoce budou zabezpečeny proti
poškození, úrazu ap. do doby definitivního osazení rnříží. Termín: do 07/2002.

Dne ll. l. 2002 pod zn. 4436-215/01 IQ vydal okresní hygienik Kutná hora toto stanovisko:
S kolaudací stavby "Čáslav - Na Skále, novostavba řadových rodinných domů, vodovod
a kanalizace" souhlasím.

Na základě předložených dokladů, vyjádření dotčených orgánů a šetření na místě
samém vyplýví že jsou splněny předpoklady pro řádné a nenarušené užívání stavby
k danému účelu. Okresní úřad Kutná Hora, referát životního prostředí rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 54 zákona č. 71/196'7 Sb., o správním řízení
(správní řád), odvolání do 15 dnů po jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského
kraje, Zborovská ll, Praha 5 - Smíchov, podáním učiněným u zdejšího referátu životního
prostředí.

vedoucí réferátu

Toto rozhodnutí obdrží

a) "častníci řízení
l. Město Čáslav
2. Vodohospodářská společnost Vrchlice -Maleč, a.s. Kutná Hora, Ku ptáku 387, 284 01

Kutná Hóra

b) na vědomí
l. Městský úřad Čáslav, stavební úřad
2. Okresní úřad Kutná Hora, Okresní hygienik
3. Okresní úřad Kutná Hora, referát regionálního rozvoje
4. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, U zastávky

280, 284 03 Kutná Hora - Sedlec
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5. Středočeská energetická akciová společnost, RZ Kolín, OBS Čáslav,Poštovní 82, Čáslav
6. Středočeská plynárenská akciová společnost, závod Kolín, RP Čáslav, Chrudimská 1511,

Čáslav
7. ČESKÝ TELECOM a.s., Jaselská 722, 280 90 Kolín
8. VUSS Pardubice, Teplého 1899/C, 530 00 Pardubice
9. Archeologická ústav AV ČR Praha, Základna Bylany, 284 01 Kutná Hora


