Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř
Č.j.:
Spis. zn.:

MCH-16988/2020/OSÚŽP/BZ
SZ-MCH-4600/2020/OSÚŽP/BZ

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Buchtová Zuzana, Bc.
buchtova@chotebor.cz
569641187

Chotěboř, dne: 17. července 2020

Žadatel:
Obec Čachotín, IČO 00267261, Čachotín 77, 583 01 Chotěboř
zast. Michal Prachař, IČO 76235793, U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Rozhodnutí
Výroková část:
Dne 29.4.2020 podala Obec Čachotín, IČO 00267261, Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, zast. Michal
Prachař, IČO 76235793, U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod 1 (dále jen „stavebník“) žádost
o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: Místní
komunikace Čachotín (dále jen „stavební záměr“) na pozemku poz. parc. č. 1/8, 3/1, st. parc. č. 95,
poz. parc. č. 1178/3, 1178/5, 1178/23, 1179/3, 1204/1, 1500/3, 1530/2 v k. ú. Čachotín.
Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný
dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení
(dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné
povolení a podle § 94p odst. 2 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který:
vydává společné povolení.
Stavební záměr obsahuje:

SO 101 Komunikace
Jedná se o vybudování nové místní komunikace o celkové délce 87,6 m určenou pro nové rodinné
domy. Šířka komunikace bude 4,5 m, v jedné části bude šířka zúžena na 3,5 m. Komunikace
bude mít asfaltobetonový povrch, pouze v místě křížení s kabelovým vedením společnosti CETIN bude
komunikace ze zámkové dlažby. Ohraničení celé komunikace bude tvořeno betonovými obrubami
s převýšením 0,1 m. Komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci III/3468. Výškové
uspořádání bude takové, aby vzniklo plynulé napojení na stávající niveletu komunikací. V místě napojení
bude komunikace široká 9,0 m.
Skladba A – Vozovka dle TP 170, skladba D1-N-2-V-PIII
Asfaltový beton střednězrný
ACO 11
Spojovací postřik
Obalové kamenivo
ACP 16+
Infiltrační postřik
Štěrkodrť 0-63
ŠD
Sanace – štěrkodrť 0-63
ŠD
Tloušťka konstrukce
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Skladba B
Zámková dlažba
Drobné drcené kamenivo
ŠD štěrkodrť
ŠD štěrkodrť
SANACE - šterkodrť
Tloušťka konstrukce

DL
L
ŠD
ŠD
ŠD

tl. 80 mm
tl. 40 mm
tl. 150 mm
tl. 150 mm
tl. 150 mm
tl. 570 mm

SO 301 Kanalizace
Dešťová kanalizace bude zabezpečovat odvod srážkových vod z nově vybudované komunikace. V místě
komunikace bude uloženo potrubí v délce 111,85 m. Vtok budou zajišťovat dvě uliční vpusti a jeden liniový
odvodňovací žlab. Kanalizační řad bude zaústěn do stávající šachty dešťové kanalizace. Odkud je srážková
voda odváděna propustkem pod silnicí III/3468 do přilehlé vodoteče. U silnice III/28412 bude provedena
rekonstrukce potrubí, které odvodňuje silniční příkop. Stávající betonové potrubí DN300 bude nahrazeno
novým potrubím DN400, a to bude obetonováno. Na vtoku bude šikmé čelo obložené lomovým kamenem
usazeným do betonového lože.
Podmínky pro umístění a provedení stavebního záměru:
1.

Stavební záměr bude umístěn na pozemku poz. parc. č. 1/8, 3/1, st. parc. č. 95, poz. parc. č. 1178/3,
1178/5, 1178/23, 1179/3, 1204/1, 1500/3, 1530/2 v k. ú. Čachotín.

2.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Michal Prachař a ověřil
Ing. Jiří Marek (ČKAIT 1400336) a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace
a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň
projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

3.

Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

4.

Při stavbě budou dodrženy podmínky Městského úřadu v Chotěboři, odboru správy majetku,
zeleně a odpadového hospodářství ze dne 24.6.2019, č.j. MCH-21832/2019/OSMZO/CI:
• Investor zajistí, že v terénu budou viditelně označené hranice odsouhlaseného odnětí půdy
ze ZPF, které nebudou překročeny.
• Před zahájením vlastní stavby je investor povinen provést skrývku kulturní vrstvy půdy
v mocnosti 0,04 m z odnímané plochy 0,0401 ha, tj. cca 160 m3 ornice. Skrytá ornice bude
po dokončení stavby využita na úpravu travnatých pásů podél komunikace.
• O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením skrývaných
kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin
(ust. § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
ZPF). Za realizaci skrývky ornice a její hospodárné využití zodpovídá investor.
Na vyžádání orgánu ochrany ZPF předkládá protokol k posouzení plnění podmínek souhlasu.

5.

Při stavbě budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnice Vysočiny ze dne
30.1.2019, zn. KSAÚSVPO/001175/2019:
• Napojení k silnici č. III/3468 v sil. km cca 2,630 bude ošetřeno zalitím spáry asfaltovou zálivkou.

6.

Při stavbě budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ze dne
30.7.2019, č.j. KRPJ-4778-2/ČJ-2019-161606-MULL:
• Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
• Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 2
písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
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změn a doplňků, bude pro úkon stanovení příslušným úřadem až před uvedením stavby
do provozu.
• Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR,
Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.
7.

Při stavbě budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k záměru
stavby ze dne 28.5.2019, zn: 1103867361:
• Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením s ochranným pásmem musí být
provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050
pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
• Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením bez ochranného pásma (nadzemní
vedení nízkého napětí) musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména
s PNE 33 3302 ed.3. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdáleností nadzemního
vedení NN (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti stavby od nadzemních vedení NN,
zejména od země, komunikací a budov). Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení
stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít
k odtěžení zeminy, popř. k navršení Zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována
skládka materiálu či zeminy. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu
k nadzemnímu vedení nízkého napětí. V době výstavby a po jejím dokončení musí být
pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční
soustavy.

8.

Při stavbě budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s umístěním
stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 28.6.2019, zn: 1104388985:
• Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení.
• Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami
a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 330000-6, ČSN 33 2000-5-52
a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického
vybavení.
• V ochranném pásmu je podle § 46 Ochranná pásma, Zákona č. 458/2000 Sb. (v platném znění)
zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k zařízení distribuční soustavy (zejména zřizovat oplocení, které by znemožnilo jeho obsluhu).
• Silnice I., II., III, třídy, místní a účelové silniční komunikace, parkoviště, cyklistické stezky
nebudou umístěny blíže než 0,5 metru od trasy podzemních vedení (souběh). Křížení
(kolmé křížení) bude provedeno dle ČSN 73 6005.
• V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu
stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 73
6005.
• Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
• V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř.
k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí
kabelových vedení dle ČSN 73 6005.
• Trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení.
• Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální
vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost
dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
• Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech, které jsou přílohou tohoto
souhlasu.
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• Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny.
9.

Při stavbě budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci sítí
ze dne 27.2.2020, zn: 0101266972:
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
• provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
• provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
• vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
• Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
• Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr Od OSY (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
• Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
• Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN
50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
• Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
• Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
• Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být
za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou
dle ČSN ISO 3864.
• Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční
soustavy právo ( nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
• Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
• Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
• Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
• Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo
na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:
• Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
• Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
• Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
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• Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
• Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
• Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
• Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení nebudou osoby, předměty, prostředky
nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry
a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší
vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
• Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
• Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
• Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
• Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
• Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
• Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení,
zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření
ke konkrétní stavbě.
• V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.
• Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně
1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
• Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou
používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny
postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení
souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.
• Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v 46, odst. (6), Zák. Č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “energetický zákon“)
a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
• u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
• u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
• u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menši než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
• u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
10.

Při stavbě budou dodrženy podmínky společnosti České telekomunikační infrastruktury, a.s.
ze dne 16.5.2019, zn: 619882/19:
• Hrana komunikace bude vzdálena minimálně O,5m od stávajícího rozvaděče společnosti CETIN
a.s., včetně jeho podzemní části.
• V místech úprav stávajících zpevněných ploch nebude zmenšena hloubka krytí SEK.
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• V místech nových zpevněných ploch uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní
chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné
pojížděné plochy.
• V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
• Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
• Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebíratelný.
• Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK
je dle ustanovení 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
• Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

• Před zahájením realizace stavby je nutno komunikační sítě přesně vytyčit včetně zjištění hloubky
a způsobu uložení vedení. Pokud bude konstrukce chodníků zasahovat do hloubky uložení
komunikačních vedení či v případě směrové kolize komunikačních vedení s obrubou, musí být
na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. projednána příslušná ochranná opatření.
• Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník
předložit zápis o kontrole odkrytých (ochráněných) komunikačních sítí před záhozem, potvrzený
společností CETIN a.s.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činnosti, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tornu,
aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními
předpisy.
• Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedeni SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví
a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menši než 1,5 m cd krajního
vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
• Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody,
které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
• Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení
bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
• Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly
činnosti provádět.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu P VSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová
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i hloubková, činí ±/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.

• Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
PVSEK.
• Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení,
poškozeni a odcizení.
• Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel
souhlas k pokračování v pracích.
• Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést
až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor
a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s..
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK
nad zemí.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
• Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách
nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek,
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
• Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
• Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději
však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m
je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou
stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového
zařízení.
• Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (UN) společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před
zahájením správního řízeni ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím
pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
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• Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem,
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných
technologií.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat
PVSEK
v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně
0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
• Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce
menší než 1 m.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení. Stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při kříženi a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
• a) pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny
v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu
ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS
zakresleni v příčných řezech,
• b) do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• c) neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
• d) předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, e) nezakrývat vstupy
do kabelových komor, a to ani dočasně, f) projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové
přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní
kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků
ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
11.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

12.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

13.

Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.2021.

14.

Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba
ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.

15.

Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou
stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu
provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

16.

Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi
dle § 178 - § 183 stavebního zákona.

17.

Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
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18.

Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude určen ve výběrovém řízení.

19.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení
kontrolní prohlídky stavby:
- po provedení pokládky AB vrstev
-

závěrečná kontrolní prohlídka

20.

Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje
základní požadavky stavby

21.

Po dokončení stavby stavebník požádá podle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního
souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1
stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jakožto
i přílohy v části B.

22.

Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména
následující doklady dle § 121 odst. 1 stavebního zákona:
-

dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, společně s popisem a zdůvodněním
provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace.

-

geometrický plán,

-

stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,

-

doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,

-

zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen),

-

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156
stavebního zákona,

-

plná moc v případě zastupování stavebníka,

-

závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Obec Čachotín, IČO 00267261, Čachotín 77, 583 01 Chotěboř
Odůvodnění:
Dne 29.4.2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 11.5.2020 oznámil zahájení společného řízení všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební
povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního
jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení.
Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal
ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Speciální stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její
soulad s požadavky:
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a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
území,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:
a) stavebník:
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
c) 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:
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
Obec Čachotín, zast. Michal Prachař, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace, Pavel Vosička, Irena Vosičková, Josef Frűhbauer, Marie Frűhbauerová,
MUDr. Tomáš Tajč, MUDr. Hana Tajčová, Jaroslav Chalupa, Jarmila Chalupová, Václav Městecký, Jiřinka
Městecká, Jana Čermáková, Václav Hejkal, Marcela Hejkalová, Lukáš Hejkal, Kateřina Hejkalová, Kraj
Vysočina
poz. parc. č. 1/9, 4/2, 4/4, 4/7, 4/9, 4/10, 4/12, 4/15, st. parc. č. 65, 68, 71, 74, 96, 109, 113, poz. parc. č.
1166/4, 1178/2, 1178/4, 1202/2, 1499/1, 1533 v k. ú. Čachotín
Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků
řízení:
Závazné stanovisko Městského úřadu v Chotěboři, odboru správy majetku, zeleně a odpadového
hospodářství ze dne 24.6.2019, č.j. MCH-21832/2019/OSMZO/CI, závazné stanovisko Městského úřadu
v Chotěboři, odboru správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství ze dne 24.6.2019,
č.j. MCH-21834/2019/OSMZO/RJ, koordinované stanovisko Městského úřadu v Chotěboři, odboru
stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 26.6.2019, č.j. MCH-22205/2019/OSÚŽP/SIV, souhlas
Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 27.2.2019, č.j. OM 216/2019, KUJI 17470/2019, rozhodnutí
Městského úřadu v Chotěboři, odboru dopravy a přestupků ze dne 31.3.2020, č.j. MCH13478/2020/ODAP/BJ, stanovisko Krajské správy a údržby silnice Vysočiny ze dne 30.1.2019,
zn. KSAÚSVPO/001175/2019, stanovisko Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ze dne 30.7.2019,
č.j. KRPJ-4778-2/ČJ-2019-161606-MULL, vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k záměru
stavby ze dne 28.5.2019, zn: 1103867361, vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s umístěním
stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 28.6.2019, zn: 1104388985, vyjádření společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci sítí ze dne 27.2.2020, zn: 0101266972, vyjádření společnosti České
telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne 16.5.2019, zn: 619882/19, vyjádření společnosti GridServices,
s.r.o. ze dne 23.4.2019, zn: 5001915355, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
ze dne 6.6.2019, č.j. HSJI-2572-2/HB-2019, stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne
26.6.2019, č.j. KHSV/12653/2019/HB/HOK/Bez.
Souhlas s vynětím pozemků: poz. parc. č. 1/8, 3/1, st. parc. č. 95, poz. parc. č. 1178/3, 1178/5, 1178/23,
1179/3, 1204/1, 1500/3, 1530/2 v k. ú. Čachotín ze ZPF vydal dne 24.6.2019 pod č.j. MCH21832/2019/OSMZO/CI.
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Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení
a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost,
aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny
a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci
řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3
správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci
a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje
Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané
a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění
nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.
Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník
je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam
až do dokončení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom,
že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Ing. Iva Škarydová
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí
v.z. Alena Ludvíková
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. Michal Prachař, U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod 1
2. Pavel Vosička, Čachotín 82, 583 01 Chotěboř
3. Josef Frűhbauer, Čachotín 39, 583 01 Chotěboř
4. Marie Frűhbauerová, Čachotín 39, 583 01 Chotěboř
5. MUDr. Tomáš Tajč, Hofmanova 254, Nové Město, 506 01 Jičín 1
6. MUDr. Hana Tajčová, Stromovka 3963, 580 01 Havlíčkův Brod 1
7. Jaroslav Chalupa, Družstevní 401, 582 63 Ždírec nad Doubravou
8. Jarmila Chalupová, Družstevní 401, 582 63 Ždírec nad Doubravou
9. Václav Městecký, Čachotín 76, 583 01 Chotěboř
10. Jiřinka Městecká, Čachotín 76, 583 01 Chotěboř
11. Jana Čermáková, Čachotín 63, 583 01 Chotěboř
12. Václav Hejkal, Čachotín 86, 583 01 Chotěboř
13. Marcela Hejkalová, Čachotín 86, 583 01 Chotěboř
14. Lukáš Hejkal, Kotlaska 562/24, Libeň, 180 00 Praha 8
15. Kateřina Hejkalová, Kotlaska 562/24, Libeň, 180 00 Praha 8
Datová schránka:
16. Obec Čachotín, Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, 8sea9vz
17. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
18. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
19. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava 1, DS: PO_R, 3qdnp8g
20. Irena Vosičková, Čachotín 82, 583 01 Chotěboř, DS: FO, zqc4dgh
Dotčené orgány:
21. Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
22. Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP, GIS a PP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
23. Městský úřad Chotěboř, oddělení ŽP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Datová schránka:
24. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM,
x9nhptc
25. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ntdaa7v
26. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 1,
DS: OVM, 4uuai3w
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
se nevyměřuje.

Digitálně podepsal Alena Ludvíková
Datum: 17.07.2020 11:56:53 +02:00
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