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A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  

   PŘÍRODNÍ ZAHRADA při MŠ Šárka 

b) místo stavby: 

   Katastrální území       : Prostějov 

   Pozemek parcela číslo       : 6700/16 

    

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) : 

   - není předmětem  

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ (fyzická osoba – podnikající) : 

   - není předmětem 

c) obchodní firma nebo název, IČ, (právnická osoba) : 

   Mateřská škola Prostějov, 

   ul. Šárka 4348/4a 

   796 01 Prostějov, 

    příspěvková organizace, 

    IČO 47922435 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ : 

   Ing. Eva Stoklásková Hegerová,  IČ : 6287349 91 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta: 

 Ing. Eva Stoklásková Hegerová 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace: 

Bc. Aneta Hegerová 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů: 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

(označení stavebního úřadu/ jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 

rozhodnutí nebo opatření) 

- stavba dosud nebyla předmětem stavebního řízení 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby 

   - 1 stupňová dokumentace na základě požadavku objednatele – zhotovená na základě požadavku 

dotačního titulu (bez předchozích stupňů PD) 

c) další podklady 

   - požadavky investora 

   - geodetické zaměření pozemku  

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území: 

Zahrada MŠ Stávající plocha, která má být rozšířena o herní přírodní prvky – viz. zaměření 

skutečného provedení.  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) : 

   - pozemek není chráněn podle jiných právních předpisů  

c) údaje o odtokových poměrech: 

   Stavbou není dotčeno. Nové herní prvky a environmentální prvky nemění způsob likvidace 

dešťových vod.  

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 

územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

Herní prvky jsou v souladu s ÚP. Altán bude územně řešen a povolován – na základě této PD. Ostatní 

herní prvky přírodní zahrady nevyžadují územní a stavební řízení. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

Stavba přírodní zahrady nevyžaduje územní rozhodnutí – jedná se o herní prvky v zahradě. Altán 

bude územně povolován na základě této PD.   

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Herní prvky nevyžadují posuzování z hlediska 501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na 

využívání území.  

Přístřešek se zelenou střechou je dotčen výše uvedenou vyhláškou v bodě §25, kdy je dodržen 

požadavek na odstupovou vzdálenost – splněn požadavek odstupu 2 a 7 m). Ostatní body vyhlášky 

nejsou stavbou dotčeny a neposuzují se. 

Stavba přístřešku nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu: 

§ 103, čl. 1a), odst. 6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, 

a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m 

výšky. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

   - nejsou 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

   - žádné 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): 

   Pozemek parcela č. 6700/16 v k.ú. Prostějov 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

   - nová stavba, dodání enviromentálních prvků, drobných zahradních staveb a herních prvků 

v přírodním stylu 

b) účel užívání stavby: 

   - herní a výukové  prvky na stávající zahradě v přírodním provedení .Doplnění enviromentálních 

panelů sloužících ke hře, výuce a poznání. 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

   - stavba dočasná  

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) : 

   - záměrem není dotčeno 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

   - stavební úpravy navrženy v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a její novely vyhláška č. 20/2012 Sb. Vyhláška 398/2009 Sb. není stavbou dotčena.  

Stavební úpravy dále navrženy v souladu se zákonem 183/2006 Sb. ve znění novely 350/2012 Sb. 

Body vyhlášky 268/2009Sb nejsou stavbou dotčeny – mimo §8-10, kdy musí být zajištěny základní 

požadavky, mechanická odolnost a stabilita a všeobecné požadavky na ochranu zdraví – v těchto 

bodech je dokumentace v souladu s uvedeným předpisem. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

   - nejsou 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): 

  - Obestavěné a užitné plochy objektu MŠ se nemění, stávající objekt. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) : 

   - stavba bude provedena v jedné etapě s dobou provádění cca 2 měsíce. Prováděno podzim 2020 – 

jaro 2021 

k) orientační náklady stavby: 

    - odborný odhad – 500 000,- Kč  

 

http://www.mujprojekt.cz/cz/zakony/vyhlaska_501_2006_Sb_o_obecnych_pozadavcich_na_vyuzivani_uzemi.asp
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B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

   - Pozemek rovinatý ohraničený stávajícím objektem MŠ a oplocení areálu – vytýčený 

požadavkem objednatele. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) : 

   - odborné průzkumy nebyly prováděny, provedena kontrola staveniště – stávajícího stavu  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

   - nejsou 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

   - stavba není dotčena 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 

   - stavebním záměrem nedojde k dotčení okolních staveb a pozemků. Odtokové poměry území se 

nemění a nejsou záměrem dotčeny. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:                                                        

   - pro vybudování přístřešku bude potřeba odstranit asfaltovou zpevněnou prlochu. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné / trvalé) : 

   - nejsou požadovány, altán je postaven na stávající zpevněné ploše 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) :  

   - stavba napojena na stávající komunikaci a inženýrské sítě 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

   - nejsou dotčeny 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby 

a) funkční náplň stavby: 

   - Stavebním záměrem je provedení přírodní zahrady , doplnění stávajících prvků  

 

b) základní kapacity funkčních jednotek: 

  -   různorodost prvků umožňuje i různou kapacitu  - od 4 – 10 dětí 

 

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi: 

   - stavba není zdrojem odpadů  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

   - přírodní zahrada má doplnit stávající zařízení v areálu MŠ, herní a výukové prvky jsou 

prostorově rozmístěny na vymezené ploše investorem a jsou umístěny v částech, které v současném 

stavu jsou nevyužity a umožňují získání funkčnosti prostoru. Některé části zahrady jsou již 

zaplněné stávajícími prvky a projekt řeší jejich zapojení do celkové koncepce rozvoje zahrady 

směrem k přírodnímu využívání a výuce v zahradě. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

   Tvarové a barevné řešení je dáno jednotlivými environmentálními  a původními herními prvky, 

které jsou vyrobeny z přírodních materiálů – dřevo s povrchovým olejovým nátěrem – odstín 

rustikal nebo zlatý dub  pro vyniknutí kresby dřeva. Případně  nutná tlaková impregnace proti 

hnilobě a dřevokazným houbám, a to hlavně  u měkkých dřev  a bude provedena v bezbarvé úpravě.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

   - Herní prvky jsou samostatně využitelné. Taktéž environmentální prvky budou zakoupeny u 

odborné firmy. Nosné konstrukce jsou v převážné míře navrženy akátové nebo dubové. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby : 

    - Herní prvky nejsou předmětem vyžadující posouzení dle vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby : 

   - PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO 

HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) V ČESKÉ 

REPUBLICE – volně dostupný zdroj popisující správný postup provozu a údržby, který je součástí 

této PD k náhledu požadavků na provoz hřišť. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů: 

a) STAVEBNÍ ŘEŠ|ENÍ 

Enviromentální  prvky : 

 

1) Broukoviště  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ploše 3x3m jsou uložené dřevěné klády různého průměru, druhu a stádia rozkladu. Klády jsou 

uložené tak, aby se zabránilo samovolnému posunu. Na kládách jsou umístěné  inspirační dvě sochy 

brouků. 

 

2) Přístřešek z přírodních materiálů se zelenou střechou 

Ilustrativní obrázky: 
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V této fázi řešení projektu se nabízí několik možností řešení. Jako nejvhodnější varianta se nabízí 

přístřešek z přírodních materiálů se zelenou střechou. Výplň stěn může být z dřevěných desek, 

slámy, stínících plachet apod. Pedagogický personál se přiklání ke stínícím plachtám, deskám a 

policím sloužícím k odkládání různých předmětů, materiálů a výrobků dětí. 

 

 

 

 

3) Mlhoviště 

Prostor 2,5x2,5 m vydlážděný žulovými kostkami na štěrkovém loži 

Dřevěná konstrukce ( akát), složená ze tří kůlů o průměru 8-12 cm,  na kterých je upevněn 

zmlžovač. Dva kůly jsou kotvené v zemi, třetím jsou tyto dva kůly spojené. 

Výška :  1, 7 m, šířka 2,5m  

Kotveno v betonových patkách. Důležité je dodržet výšku štěrkového podloží kvůli   odvodu 

přebytečné vlhkosti při provozu mlžení.                                                                                                                                                        
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4 )Oblázkoviště 

Jedno ze stávajících pískovišť bude částečně přebudováno na „oblázkoviště“, kdy si děti mohu hrát, 

tvořit stavět s kamínky. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Lavička  

Výška sedáku 45 cm , šířka sedáku 45 cm, délka 1,5 m. Lavička je přenosná. 
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6) Sedací špalíky, podsedáky 

Materiál : Smrkové dřevo, výška 30 cm 

 

 

 
 

 

8)Pexeso 

Didaktický prvek, výběr obrázků určí pedagogický personál školky. Pexeso bud umístěno na 

stávající dřevěné stěně podél stěny domu, který sousedí se školkou.  

 

 
 

 

 

9) Stopy 
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10) Panel - bludiště 

 

Bude umístěn nastávající dřevěné stěně. Obsahovou náplň upřesní školka před realizací. 

 

Bludiště se mění díky 40 destičkám na kovových háčcích.   

K prvku patří tedy 5 sad tabulek po 8 destičkách.  

SADY: samec/mládě, zvíře/pobytová stopa, list/plod, stopa/zvíře, živočich/potrava (viz 

fotogalerie výrobku).  

Rozměry konstrukce jsou přizpůsobené dětem předškolního věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Sety zahradního nářadí 
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b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 

Jedná se o dřevěné herní prvky a konstrukce – v návrhu uvažujeme modřín, dub, akát (pokud se 

některé prvky nedodávají v uvedeném materiálu lze přistoupit k dřevu smrkovému nebo borovému). 

Dřevěné prvky budou chráněny impregnací proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu 2-

násobný. 

 

c) MECHANICKÁ STABILITA 

   Herní a navrhované environmentální prvky nevyžadují statické posouzení. 

 

 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení: 

- nejsou předmětem PD 

b) výčet technických a technologických zařízení: 

- nejsou předmětem PD 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení :  

Nepodléhá posouzení- není předmětem PD. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

b) energetická náročnost stavby: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) : 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

b) ochrana před bludnými proudy: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 
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   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

d) ochrana před hlukem: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

e) protipovodňová opatření: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  napojovací místa technické infrastruktury: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

Veškeré prvky se nepřipojují na tech. infrastrukturu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

Veškeré prvky se nepřipojují na tech. infrastrukturu. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení: 

   - stávající – sjezdem z hlavní obslužné komunikace  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

   - stávající – přímý přístup na sjezd z  komunikace 

     -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

c) pěší a cyklistické stezky: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy: 

Po osazení herních prvků budou provedeny nové terénní úpravy a zatravnění.  

b) použité vegetační prvky: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

c) biotechnická opatření: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů : 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

   - stávající objekt, ochrana obyvatel zajištěna dodržením vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a její novely vyhláška č. 20/2012 Sb.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

elektroměrech. 
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b) odvodnění staveniště: 

   -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

   - staveniště napojeno na hlavní obslužnou komunikaci  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

   - stavba nemá vliv na okolí  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

   - není dotčeno 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) : 

   - žádné nejsou 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Veškeré odpady budou tříděny, využívány a odstraňovány dle zákona 185/2001Sb. Stavba bude 

produkovat v průběhu provádění stavby běžný komunální a stavební odpad. Odpady z provozu lze 

zařadit do skupiny komunálních odpadů dle vyhlášky 381/2001Sb.  Při kolaudaci stavby zhotovitel 

prokáže stavebnímu úřadu dokladem likvidování odpadů vzniklých v průběhu stavby. 

 

Klasifikace odpadních látek: 

V průběhu stavby – Stavební a demoliční odpad 17 00 00: 

-dřevo                                                                          

kód  17 02 01 kateg.0        - 0,2 t 

 

Způsob zneškodnění odpadních látek: 

-odpady vznikající v průběhu výstavby, budou likvidovány odvozem na určenou skládku odpadů, což 

zhotovitel doloží při kolaudaci písemnou formou. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

   - stavbou není dotčeno, výkopek bude použit pro terénní úpravy 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

   - v rozsahu stavby není řešeno – investor zajistí minimální prašnost a hluk na staveništi 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Investor  a zhotovitel je povinen zajistit  povinnosti vyplývající ze zákona 309/2006 Sb. – požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví a Zákona  262/2006 Sb.- Zákoník práce a souvisejících nařízení a 

předpisů.  

Zhotovitel je povinen zejména dodržovat pořádek na staveništi, nesmí skladovat materiál na 

přístupových komunikacích a své práce zajistí tak, aby nedošlo k ohrožení nebo omezení stávajících 

provozů na příjezdových komunikacích a aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků.  

 

Při realizaci stavby je nutno dodržet: 

Zákon 251/2005 Sb., vč.změn – O inspekci práci 

Zákon 309/2006 Sb. – Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb.- O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Zákon 262/2006 Sb.- Zákoník práce 

Vyhláška 268/2009 Sb o technických požadavcích na stavby 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím  

 

pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 

Před zahájením prací provede zhotovitel kontrolu a porovná technické předpoklady vyplývající 

z tohoto projektu se skutečností. V případě rozporů projektových předpokladů se skutečností, nebude 

dále zhotovitel pokračovat v pracích a okamžitě oznámí vzniklou skutečnost projektantovi nebo 

zástupci TDI a pracoviště zajistí odpovídajícím způsobem.  

Před započetím stavebních prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni v rámci BOZP. O 

provedeném školení bude proveden písemný zápis s podpisy všech pracovníků. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

      -není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

   - stávající objekt – není měněno 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) : 

   - nejsou dány speciální podmínky 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

   - určí investor – není stanoveno 

 


