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Cílem tohoto programu rozhodně není vypsat všechny problémy a potřeby našeho města a na-

vrhnout veškeré možnosti jejich řešení. Na to by nám těch pár listů rozhodně nestačilo. Chceme jen 

ukázat, že jsme s problémy a potřebami města obeznámeni, že nad rozvojem města uvažujeme     

v souvislostech a že se v úvahách a plánech díváme dál než jen do příštích voleb. Pokud Vám v pro-

gramu něco chybí, neznamená to, že se tím nebudeme zabývat. Koneckonců nikdo z nás neví, co 

následující roky přinesou a co budeme muset řešit.

Myslíme do budoucna a netvoříme program jen na jedno volební období ...

Asi žádný z komunálních politiků nezpochybní, že všichni chceme čisté, bezpečné a prosperující 

město, každý dokáže vyjmenovat zásadní investice, které nás v následujících letech možná i dese-

tiletích čekají. Zkrátka na tom,  je ve městě potřeba udělat, se v mnohém shodneme napříč celým co

politickým spektrem. Rozdíl je ale často v tom,  toho chceme dosáhnout. Pokud bude město řádně jak

spravováno, bude mít svou vizi a také jasně danou koncepci rozvoje, a pokud se bude v souladu      

s tímto také plánovat, projektovat a investovat, dokáže se za stejné prostředky udělat kvantitativně    

i kvalitativně daleko více práce. A právě takovou politiku chceme prosazovat.

Zkušenější,

silnější, 

odhodlanější!

Jsme  slušnou, poctivou a konstruktivní komunální politiku, kde platí dané slovo a kde jako pro

zástupci samosprávy skutečně pracujeme pro město a jeho obyvatele. 

Jsme  rozvoj města, který má hlavu a patu. Současné vedení města řeší věci často bez roz-pro

myslu a nekoncepčně, což mj. vede k tomu, že se téměř vůbec nedaří připravovat a realizovat 

investice a místo toho se na účtech města hromadí prostředky, které postupně „užírá“ inflace. Město 

si nemůže dovolit hazardovat s finančními prostředky. Pojďme to společně změnit!

Nechceme před problémy strkat hlavu do písku a nechávat řešení toho, 

co je složité nebo nepříjemné, až na těch, co přijdou po nás ...



Jsme klidné, čisté a bezpečné město! pro 

Rozumně nastavený kamerový systém

Všichni bezesporu chceme klidné, čisté a bezpečné město. Potvrdila to koneckonců i anketa v rámci 

tvorby strategického plánu města Týn nad Vltavou v letošním roce.  Jaké jsou tedy naše priority v této 

oblasti?

S bezpečností ve městě bezesporu úzce souvisí i tolikrát diskutovaný kamerový systém. Chceme tedy 

znovu otevřít toto téma. Vždyť vzpomeňme třeba na báječnou výzdobu v květináčích na železném 

mostě, která málokdy odolá bezdůvodnému ničení. Měli bychom se tedy konečně dostat od slov      

k činům. Věříme, že rozumným řešením by bylo vyzkoušet kamerový systém na vybraných 

nejexponovanějších místech. Pokud by se kamery osvědčily, bylo by možné po zralé úvaze systém    

v budoucnu třeba i rozšířit. Jde zkrátka o to nalézt správný kompromis vedoucí ke zlepšení 

bezpečnosti ve městě a k ochraně majetku, aniž by došlo k narušení soukromí a svobod občanů      

v demokratické společnosti.

Kamerový systém pomůže ochránit majetek a udržet ve městě pořádek!

Po roce 2029 bude výrazně omezena možnost skládkování. I u nás v Týně je tedy nutné řešit 

nastalou situaci v oblasti odstraňování směsného komunálního odpadu. Proto město Týn nad Vl-

tavou přistoupilo, podobně jako např. Milevsko, Horažďovice, Vodňany či Blatná, k memorandu   

o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029, jehož iniciátory jsou 

města Písek a Strakonice. Záměrem je vybudování společného zařízení pro energetické využití 

odpadů v Písku s kapacitou min. 50 000 tun odpadu ročně. Podle současných podmínek by až 40% 

investičních nákladů měly pokrýt dotace. Nakládání s odpady je jedním ze zásadních problémů, 

které musí samospráva řešit, a proto vnímáme přistoupení k memorandu jako krok správným 

směrem a budeme podporovat realizaci této investice.

Řešení odpadového hospodářství v budoucnosti

Prevence kriminality a aktivní působení bezpečnostních složek

Hlavním hráčem je v tomto případě jednoznačně městská policie. Všichni chceme policisty vidět 

více v ulicích, a aby aktivněji působili ve všech svých oblastech působnosti. Musíme jim k tomu ale 

poskytnout součinnost a prostředky. Jedním z nich je i zmíněný kamerový systém, který pomůže jak 

v prevenci, tak i při odhalování a objasňování trestných činů. 

Úklid města v rukou kompetentních lidí 

Ve městě máme k zajištění úklidu dostatečné kapacity, ať už se jedná o firmu Rumpold-T, s.r.o., kde 

má město 50% podíl, nebo pracovní skupinu spadající pod odbor hospodářské správy. Problémem 

je spíše nastavení systému úklidu a vzájemná komunikace a spolupráce jednotlivých složek. 

Důležitým faktorem je též, kolik je město ochotno do úklidu investovat. Každopádně pokud vše 

budou řídit kompetentní lidé, systém úklidu města pošlape. Nástroje k tomu město má, jen to chce   

je rozumně využívat.



Téma odpadového hospodářství a čistoty ve městě je velmi široké a nabízí spoustu možností řešení. 

Co např. postupné zavádění podzemních kontejnerů na odpad? Nebo má smysl se zabývat 

myšlenkou zajištění svozu bioodpadů? Jak zapojit občany do péče o veřejný prostor? Kolik sečí 

travních porostů během sezony nasmlouvat? Vždy je třeba brát v potaz, co všechno chci zajistit a vy-

budovat, a zároveň, kde na to vzít finance. Zkrátka každé řešení má své pro a proti a je třeba najít 

rozumný kompromis.

Jsme  koncepční rozvoj veřejných  pro
prostranství a rozumné plánování investic!

 

Město čeká v budoucnosti revitalizace rozsáhlých veřejných prostor, ať už se jedná o areál Blanice 

resp. celého sídliště Hlinky, areál Jaselských kasáren a Havlíčkovy ulice, sídliště na Malé Straně, 

předpolí obou mostů či parkoviště pod kostelem apod. V minulých letech jsme často byli svědky 

zbytečně unáhlených, náhodných a nepromyšlených řešení, která postrádala jakoukoliv koncepci.

Např. unáhlený prodej kotelny na Malé Straně a její následné nucené odkoupení za daleko vyšší 

částku, což navíc o několik let zbytečně protáhlo tolik potřebné vybudování nových parkovacích 

míst. Nebo naprosto nekoncepční řešení areálu Blanice. Vedení města nechalo vyprojektovat 

demolici spodní části Blanice nebo rekonstrukci bytů v jednom z paneláků. Ani jednu z investic ale 

nakonec nerealizovalo. Pomineme-li zbytečnou práci úředníků, tak se to zejména v roce 2021 

promítlo do velmi špatného čerpání investic.

Investiční odbor

Celé volební období jsme při různých příležitostech upozorňovali na nutnost personálně posílit 

úředníky, kteří mají na starosti investice, zejména zajistit nezávislého odborníka, který bude 

dohlížet na plánování, připravenost a harmonogram investic, formulaci zadání projektů pro ar-

chitekty, dohlížet na kontinuitu, zda je vše v souladu se strategickým rozvojovým plánem či územním 

plánem atp. Jako nejrozumnější nám přijde přesun investičních techniků a projektových manažerů  

z odboru hospodářské správy do nově vytvořeného investičního odboru, kterému bude šéfovat výše 

popsaný nezávislý odborník, který může z části svého úvazku vykonávat např. i pozici městského 

architekta. 

Naše město si zaslouží lépe dbát o rozvoj veřejných prostranství

a dlouhodobé koncepční plánování investic!

Využívání různých možností financování

V Týně je jistě mnoho ulic a chodníků, které potřebují opravit. A nejen jich. Nicméně město má na 

investice a opravy ročně k dispozici pouze několik desítek milionů Kč. Je tedy nutné pečlivě zvážit 

každou akci, zároveň se pokoušet využívat dotací a v rozumné míře případně i úvěrů, aby se mohlo 

zrealizovat maximum možného. Jako příklad uveďme ty nejpalčivější investice.



Co jsme již prosadili

Co chceme prosazovat

 

 

Každý proces má logické na sebe navazující kroky,

neměli bychom začínat zprostředka!

ANALÝZA

PROBLÉMŮ

A POTŘEB

MOŽNOSTI

ŘEŠENÍ
ROZHODNUTÍ PŘÍPRAVA REALIZACE

Např. v souvislosti s regenerací Hlinek se nabízí mnoho otázek. Mělo by město usilovat o od-

koupení společenského domu? Kde a jakým způsobem řešit parkování? Je nejlepším řešením 

parkovací dům? Kolik bytových jednotek či parcel na rodinné domky vlastně město potřebuje 

a kde je vhodné a možné je realizovat? Otázek je mnoho, odpovědí ještě víc ...

Regenerace veřejných prostranství vyžaduje připravenost 

Pokud bychom měli vypsat všechny ulice, chodníky a další veřejné prostory vyžadující 

rekonstrukci, nestačily by nám prsty na rukou. Regeneraci nepotřebuje jen sídliště na Hlinkách. 

Dlouho se diskutuje i o Malostranské ulici. Léta se řeší i budoucnost Havlíčkovy ulice, kde        

je nutné dořešit propojky na páteřní komunikaci v průmyslové zóně a odklonit tak odsud 

těžkou dopravu. Pokud se podaří dotáhnout propojky zdárně do konce, v což pevně věříme,  je 

reálné začít s rekonstrukcí této ulice. Naši podporu má také projekt Revitalizace parkoviště pod 

kostelem, kde je ale s ohledem na rekonstrukci nového mostu rozumné počkat s realizací. Vše 

je zkrátka otázkou připravenosti, logické návaznosti, a především finančních možností města. 

nejprve nechat zpracovat důkladnou komplexní analýzu areálu Blanice včetně navazujícího   

území a po zjištění potřeb města a obyvatel teprve rozhodovat o budoucnosti tohoto areálu 

zadání prováděcí dokumentace na 1. etapu revitalizace hlineckého sídliště (prostor mezi   

mateřskou školou a společenským domem)

na základě komplexní analýzy území sestavit společně s odborníky zadání pro urba-

nistickou studii - nechceme místo Blanice rychlokvašku, ale moderní čtvrť respektující potřeby 

občanů

konečně začít skutečně investovat do hlineckého sídliště - to neustálé slibování a následné                                                                     

odsouvání je už trapné!

Hlinky mají potenciál být moderní čtvrtí



Jsme  zkvalitnění podmínek pro

pro bytovou výstavbu a život ve městě!

Týn nad Vltavou se v posledních letech potýká s odlivem obyvatel. Je třeba se zamyslet nad tím, jak 

tento trend zvrátit. Hlavní problém spatřujeme ve špatné bytové politice města. V porovnání s jinými 

obdobnými městy má Týn dostatek zón určených k bydlení. Přesto ve výstavbě nových bytů značně 

pokulhává. A důležité je bezesporu i zajištění základních služeb pro obyvatele jako např. dostatek 

míst v mateřských a základních školách apod.

Zajištění možnosti výstavby rodinných a bytových domů

 pomocí změn územního plánu a regulativ rozhýbat rozvoj zón určených k bydlení

Nejen bytová politika je pro udržení mladých rodin s dětmi důležitá. S ohledem na vývoj v po-

sledních letech je určitě potřeba se zabývat také dostatečnou kapacitou školských zařízení, a to 

zejména mateřských škol. Kromě rekonstrukce stávajících zařízení, kde to je akutně potřeba (např. 

MŠ Dewetterova), je tedy nutné dostatečné rozšíření kapacity MŠ (např. připravovaný projekt       

na rozšíření MŠ U Lípy).

 zadání vypracování projektové dokumentace na výstavbu bytových domů v areálu bývalých 

Co chceme prosazovat

 započít realizaci výstavby plánovaných bytových domů v areálu bývalých kasáren 

Vše samozřejmě souvisí s koncepcí rozvoje veřejných prostranství popsaném v předchozím bodě. 

Jedním z vodítek plánování bytové výstavby by měla být sociodemografická analýza, kterou město 

nechalo zpracovat. Jen pečlivou komplexní analýzou budeme schopni zjistit, které konkrétní kroky 

je potřeba udělat. Např. kolik městu aktuálně chybí bytů a jakého typu?

Rozhýbání bytové výstavby

Co jsme již prosadili

je základním kamenem rozvoje obce!

Naše děti jsou budoucnost města

Dlouhodobě podporujeme budování a rekonstrukce dětských hřišť i sportovišť ve všech částech 

města či přidružených obcích. Je důležité dát občanům prostor nejen k možnosti bydlení, ale také   

k aktivnímu trávení volného času a relaxaci.

Budování a obnova sportovišť a dětských hřišť

kasáren



Jsme  postarat se o seniory pro

a zajistit pro všechny kvalitní zdravotní péči!

 zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby

Demografické křivky jsou nemilosrdné. Seniorů stále přibývá, populace stárne. S tím je také stále 

akutnější nutnost postarat se o seniory a o všechny potřebné. Týn nad Vltavou je jediná obec s rozší-

řenou působností v Jihočeském kraji, na jejímž území není domov pro seniory. Složitá situace panu-

je nejen v sociálních službách, ale i ve zdravotnictví. Městská poliklinika se potýká s odchody lékařů 

a zajištění zdravotní péče je stále těžším úkolem. 

Centrum pro seniory jako stálá priorita 

Již před minulými volbami jsme si jako jednu z hlavních priorit vytyčili vybudování Centra pro 

seniory. Město mělo zpracovaný projekt a vše se zdálo být na dobré cestě. Realizaci podpořila též 

analýza zpracovaná odbornou pracovní skupinou. Jenže současné vedení města se z nepo-

chopitelných důvodů upnulo na myšlenku přenechat tuto strategickou stavbu do rukou soukromého 

investora. A to i přesto, že v koaličním programu projekt uvádělo za hlavní prioritu a byly splněny 

podmínky, kterými jeho realizaci vedení města podmiňovalo. Celá investice se tím značně 

pozdržela a město promrhalo příležitost investici zrealizovat. Nyní se totiž vinou řady 

nepředvídatelných okolností nacházíme v situaci, kdy bude značně složité pustit se do realizace této 

obrovské investice, přestože má město přislíbenou historicky nejvyšší dotaci.

Centrum pro seniory je strategický objekt, který město akutně potřebuje!

Co jsme již prosadili

 přijmutí dotace z MPSV ve výši 60 mil. Kč

 hledat další možnosti financování se zvážením etapizace projektu

Sociální služby

Vybudování centra pro seniory otevírá možnost přiregistrovat další návazné sociální služby, které   

v Týně nad Vltavou chybí, např. pobytové odlehčovací služby či denní stacionář. Navíc díky 

realizaci vznikne i řada jiných rozmanitých pracovních příležitostí.

 

 úzkou spolupráci se zkušenými poskytovateli sociálních služeb

Pružnější vedení polikliniky 

Co chceme prosazovat

Zkvalitnění zdravotní péče a vedení městské

polikliniky (vč. LSPP) je v zájmu nás všech!

Aktuálně vykonává funkci ředitele polikliniky pan starosta. Toto chceme změnit. Ředitel polikliniky 

má mít alespoň půl úvazku. Městské poliklinice je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Jen kvalitní 

a kompetentní vedení může zajistit její další fungování a rozvoj. 

usnesení, aby město bylo investorem a následně i jediným vlastníkem stavby Centra pro 

seniory v Týně nad Vltavou (stojíme si za tím, že to je dobrá investice)



Jsme věnovat dostatečnou pozornostpro 

dopravní infrastruktuře vč. parkování!

V následujících letech čeká dopravu v Týně náročná zatěžkávací zkouška. Vše začne již v roce 

2023 rekonstrukcí nového mostu (investorem je Jihočeský kraj). Minimálně v roce 2023 tak bude     

v našem městě doprava doslova ochromena. A v následujících letech se nejspíš bude řešit 

rekonstrukce železného mostu vč. přeložky horkovodu (investorem bude Ředitelství vodních cest 

ČR), což bude mít opět široký dopad na dopravu ve městě. Je tedy na místě tomuto tématu věnovat 

maximální pozornost, protože se dotkne skutečně všech obyvatel města a přidružených obcí. Proto 

je velmi smutné, že většina zastupitelů o tyto věci nejeví téměř žádný zájem. My se naopak snažíme 

zjistit maximum možných informací, být u jednotlivých jednání a aktivně do nich vstupovat.

Rekonstrukce silničního mostu vč. návazností na předpolí mostu 

Jedná se klíčovou dopravní tepnu ve městě. Proto je důležité zjistit si o tom co nejvíce informací, 

zapojit se do procesu, připomínkovat, pečlivě promyslet a připravit náhradní přemostění, při řešení 

dbát nejen na praktické ale také estetické hledisko, pečlivě promyslet a připravit také předpolí mostu 

na obou březích tak, aby výsledný nově zrekonstruovaný most zapadl do koncepce nejen 

automobilových, ale i pěších a cyklistických propojení ve městě s ohledem nejen na komfort ale        

i bezpečnost dopravy. A především bude důležité komunikovat s občany a s firmami a seznámit     

je opakovaně se vším podstatným, aby na to byli připraveni. 



Jak vyřešit nárůst dopravy v budoucnosti?

Kromě dvou zmíněných mostů je třeba se obecně zabývat dalšími možnostmi rozvoje dopravy      

ve městě v blízké i daleké budoucnosti. Nutná rekonstrukce jediného silničního mostu v Týně 

jednoznačně ukazuje, jak zranitelný je systém dopravy v našem městě. A intenzita dopravy neustále 

roste. Pomohl by Týnu další silniční most? Pokud ano, kde ho realizovat? Je reálné zabývat             

se myšlenkou obchvatu města nebo je to čirá utopie? A pomohl by vůbec, když vnitroměstská 

doprava převažuje nad tranzitní? I to jsou otázky, nad kterými bychom měli přemýšlet. Stejně tak 

třeba nad otázkou, jak naopak intenzitu dopravy ve městě snížit. Např. pomocí regulativ, aby       

se nám nehromadila obchodní centra na jednom místě, nebo podporou vytváření kvalitní a bez-

pečné sítě cyklostezek?

patří mezi naše priority!

Navýšení kapacity pro parkování a rozšiřování sítě cyklostezek

Parkování

Toto téma patří už dlouhá léta mezi nejvíce skloňované problémy, zejména na sídlištích. Možná    

se začíná blýskat na lepší časy. Místo kotelny na Malé Straně snad konečně vzniknou nová 

parkovací místa, i na Hlinkách by měla vzniknout parkovací stání na severní straně sídliště. Oba 

projekty mají naší plnou podporu, ale problém s parkováním se tím úplně nevyřeší, spíše jen zmírní. 

Chceme proto otevřít diskuzi nad možnostmi řešení (nabízí se např. možnost zbudování 

parkovacích domů). Při dalším plánování rozvoje veřejných prostranství musí být toto téma zkrátka 

bráno v potaz, samozřejmě s důrazem na celkovou koncepci. Můžeme se např. snažit vytvořit 

stovky nových bytů, ale k nim patří i potřebná infrastruktura vč. dostatečného počtu parkovacích 

míst. Takže dvakrát měř, jednou řež!

Rekonstrukce železného mostu v souvislosti se splavněním Vltavy se řeší dlouhá léta a je to stále 

velmi živá a aktuální záležitost, která je zdá se zase o něco blíže k rozuzlení. Výsledkem by měl být 

zrekonstruovaný most s jedním zvedacím polem. Podobně jako u betonového mostu se snažíme 

upozorňovat na nutnost revitalizace obou předpolí mostu, zejména na levém břehu (např. vyřešení 

bezbariérového vstupu na nábřeží pod Pavláčkou). Významné je jistě i dořešení otázky přeložky 

sítí, zejména pak horkovodu, který zásobí teplem celý pravý břeh Týna. Vyvolali jsme několik 

jednání s odborníky a jako nejlepší řešení se nám, jak z ekonomického, tak z praktického hlediska, 

jeví jednoznačně vybudování kolektoru (tunel pod korytem řeky), do kterého by byly všechny sítě 

umístěny. Naším cílem je především celou tuto investici, kterou má na starosti Ředitelství vodních cest 

ČR, dovést k nejlepšímu a nejefektivnějšímu možnému řešení.

Dopravě v Týně se věnujeme dlouhodobě,

záleží nám na nalezení správného řešení!

Rekonstrukce železného mostu vč. návazností na předpolí mostu, varianty přeložky sítí  



Jsme  nezapomenout řešit vše, pro

co je skutečně potřeba!

Asi také cítíte, že to poslední dobou v komunikaci ve městě skřípe - mezi vedením města, úředníky, 

příspěvkovými organizacemi, spolky i občany. Kvalitní komunikací se může předejít řadě 

problémů. Chceme se např. zaměřit na fungování komisí a jejich zapojení do rozvoje města.

V našich prioritách jsme vypíchli několik hlavních témat, která nás skutečně pálí, ale je zajisté řada 

dalších důležitých úkolů, kterými bychom se měli zabývat a rozhodně na ně také myslíme. A které to 

jsou?

Zlepšení komunikace, zapojení komisí 

Konsolidace a digitalizace městského úřadu 

Nejen komunikace, ale i všeobecné fungování úřadu jako celku, si zaslouží naši pozornost. Větší 

otevřenost úřadu vůči občanům (zpětná vazba), optimalizace počtu úředníků na jednotlivých 

odborech a s tím související koncepční rozmístění úředníků s výhledem do budoucna, možnosti 

další digitalizace úřadu a s tím i snazší vyřízení podnětů bez nutné osobní účasti občana na úřadě. 

Nad tím vším uvažujeme a snažíme se nalézt ideální řešení.

Jsme rádi, že se v posledních měsících konečně daří rozvíjet spolupráci se spolkem Česko-

budějovicko – Hlubocko, která je důležitá pro rozvoj cestovního ruchu, a chceme v této úzké 

spolupráci pokračovat. Týn nad Vltavou má velký potenciál. Rozvoj cestovního ruchu též pomůže 

podpořit místní živnostníky a rozvoj podnikatelské sféry.

Podpořili jsme vytvoření pracovní skupiny k přípravě pravidel. Participativní rozpočet umožňuje, 

aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Předpokládá se, že v rozpočtu by bylo 

vyčleněno zpočátku cca 1-2 mil. Kč a občané by si sami mohli vybrat, kterou z investic by těmito 

prostředky podpořili. Vše je teprve v plenkách. Každopádně se jedná o jeden z dalších možných 

nástrojů, jak více zapojit občany nejen do diskuse, ale i do samotného rozhodování o rozvoji 

veřejného prostoru.

Participativní rozpočet

Jsme pro zachování MCKV a široké kulturní nabídky ze strany města, chceme se zabývat dořešením 

budoucnosti Přírodovědného muzea Semenec, důležité téma je bezesporu koordinace kulturních 

akcí atd. 

I zde se nabízí řada otázek: Např. jak naložit s budovou bývalé hasičské zbrojnice? Byla by vhodná 

k využití jako depozitář muzea?  Má město usilovat o odkoupení budovy solnice? Jak by případně 

tuto budovu využilo? Co např. expozice k solné stezce, muzeum vorařství či stavitelství lodí?

Fungující kultura a rozvoj cestovního ruchu



Připravenost na zdražování el. energie

Chceme se věnovat zlepšení nastavení rozdělování prostředků z oranžového roku (OR). Rozhodně 

jsme např. pro revizi systému záštit radních. Tento systém se nám od samého počátku nelíbí a roz-

hodně bychom byli pro jeho zásadní předělání či úplné zrušení (a ponechání prostředků přímo      

v OR). Je to takové rozdávání peněz téměř komukoli, kdo si požádá, navíc bez nějakých 

významných regulí. Zkrátka to neprochází žádným nezávislým posouzením jako je to např. u dota-

cí na sport nebo právě u oranžového roku jako takového. 

Nesmíme zapomínat ani na současnou krizi v energetice, která se dotýká jak občanů, tak i města 

samotného. Město by mělo hledat možnosti úspor, aby se zvyšování cen promítlo do rozpočtu města 

co nejméně. Čeká nás k tomu jistě diskuse, zmínit můžeme např. možnosti úspor na veřejném 

osvětlení (např. nasvícení památek v nočních hodinách). Na místě je určitě i hledání možností 

rozšíření centrálního rozvodu tepla.

Rozumné a cílené rozdělování prostředků z oranžového roku
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