W,
Z-s!§ú!Z!!§g!!!i§

L r!!!]!alj!a

ZPRÁVY Z JEDNANLZASŤUPlTELSTVA
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Zitlldč ú.tlých doii4l lvidnne několů rioúaci o nlěřičict rythlosii unisióných na
ýlnicl II/l9l (Klaro\j- - N!'§!o)
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kýoh údajlj óIežirých pro opiinslizacI doprav! ! k3]1 všeL,hMl o zařien i jsou .apo]ena
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