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 ÚP EVA⇥ - TEXTOVÁ �ÁST

a) Vymezení zastav�ného území
 Na území obce Eva⌦ je vymezeno k datu 11.4.2021 celkem 11 zastav n✏ch území.
 P↵ehled ZÚ v ↵e�eném území a jejich po�et
 katastrální území    název     po�et ZÚ
 634450     Horka u Libochovic    2
 634441     Eva⌦     9

  Vymezení zastav ného území je znázorn no ve v✏kresové �ásti územního plánu: v✏kres základního �len ní 
území (V.1) a hlavní v✏kres (V.2).

b) Koncepce rozvoje ⌦e↵eného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Vymezení ⌦e↵eného území
 ⌅e�en✏m územím je správní území obce Eva⌦ (�ís. kód 564834), které tvo↵í katastrální území: Eva⌦ (�íseln✏ 
kód: 634 441) a Horka u Libochovic (�íseln✏ kód: 634 450) . ⌅e�ené území se nachází v okresu Litom ↵ice, Ústeckém 
kraji.

 b.2) Koncepce rozvoje ⌦e↵eného území
 Územní plán Eva⌦ si klade za cíl vytvo↵it územní p↵edpoklady pro stabilizaci a rozvoj �ásti regionu 
Libochovicka. Cílem je reáln✏ návrh funk�ního uspo↵ádání a vyu⇣ití území p↵evá⇣n  pro ú�ely rozvoje bydlení a 
drobného podnikání, v�etn  zabezpe�ení technické a dopravní obsluhy území, respektování ochrany architektonick✏ch 
a urbanistick✏ch hodnot, ochrany p↵írody a krajiny a ostatních územních limit�.

 b.3) Ochrana hodnot vypl�vajících z historického a urbanistického v�voje
 Územním plánem je kladen d�raz na ochranu tradi�ních urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot.
 Poloha sídelních útvar� v kvalitním p↵írodním a krajinném prost↵edí vytvá↵í dobré podmínky pro bydlení i 
rekreaci. Unikátní poloha historického jádra Evan  na skalnatém ostrohu je jeho nejv t�í devizou.  Zejména zadní trakty 
usedlostí se v✏znamn  uplat⌦ují v dálkov✏ch panoramatick✏ch pohledech. Historické jádro Evan  na skalnatém ostrohu 
nebude vzhledem k jeho specifické poloze dále územn  rozvíjeno. Jedná se o sídlo s v✏razn✏m krajinn✏m rámcem 
(vytvo↵en✏m pásem zahrad v údolnici, Eva⌦skou roklí), kter✏ je nutno chránit jako nezastaviteln✏. 

  Z hlediska územního rozvoje jsou sledovány zejména tyto cíle:  
 - dal�í stavební rozvoj soust↵edit zejména na údr⇣bu pop↵. obnovou p�vodní zástavby v historickém jádru  
   sídla za p↵edpokladu udr⇣ení vhodného objemového a architektonického ↵e�ení staveb, které odpovídá  
   charakteru místní venkovské zástavby (viz. kap. f2);
 - v rámci územního rozvoje preferovat logickou návaznost na stávající urbanistické ↵e�ení vesnice, zejména  
   vypl⌦ovat proluky s navazující stávající zástavbou.  
 
 Archeologické nálezy:
 Jedná se o starosídelní oblast s vysok✏m kulturn -historick✏m potenciálem. Celé území obce Eva⌦ je nutno 
pova⇣ovat, na základ  dosavadních znalostí, za území s archeologick✏mi nálezy. 
 Území s archeologick✏mi nálezy (kategorie UAN I):
 k.ú.Eva⌦
 - Eva⌦ - intravilán vsi a nejbli⇣�ího okolí,
 - Eva⌦ - pole p. Kopty.
 k.ú. Horka u Libochovic
 - Levousy - les Borová,
 - Levousy - hradi�t  "Na �ancích" a hrad ⇧ebín
 - Horka - intravilán vsi a nejbli⇣�ího okolí.

 Do území s archeologick✏mi nálezy (kategorie UAN II) spadá pásmo v k.ú. Horka u Libochovic.
 
 Nemovité kulturní památky v�etn  ochrann✏ch pásem 
 (zobrazení a popis s aktuálními katalogov✏mi �ísly dle evidence NKP je zobrazen rovn ⇣ v koordina�ním 
v✏krese).
 - rejst. �. ÚSKP 19779/5-2026 - kaple sv. Josefa,
 - rejst. �. ÚSKP 23971/5-2027, - barokní socha Ecce Homo.
 - rejst. �. ÚSKP 3339  - Ochranné pásmo p↵i archeologické nemovité kulturní památce Levousy
  Ochranné pásmo zahrnuje území mohylového poh↵ebi�t , pásmo knovízského a pozd ji  

 slovanského v✏�inného sídli�t  v poloze "Na �ancích".
 - rejst. �. ÚSKP 3201 - Ochranné pásmo státního zámku Libochovice
  Tém ↵ celé ↵e�ené území vyjma západní okrajové �ásti k.ú. Horka u Libochovic le⇣í v ochranném  

 pásmu zámku Libochovice. V prostoru OP není p↵ípustné m nit zásadn  dochovan✏ charakter krajiny 
 kolem Libochovic, zejména v místech panoramaticky exponovaného obzoru Libochovic a  
 zámeckého parku.

 Objekty památkového zájmu:
 V Evani je dochováno n kolik staveb a objekt�, které jsou potenciálními kulturními památkami - objekty 
památkového zájmu a jako takové musí b✏t p↵i stavební �innosti respektovány. Jedná se zejména o:
 - Usedlost �.p. 5 na severní stran  návsi s ucelenou zástavbou.
 - Usedlost �.p. 6 na severní stran  návsi s ucelenou zástavbou. 
 - P�vodní zd ná kaple u staré libochovické cesty.
 Územním plánem jsou navr⇣ena opat↵ení související s rekultivací místa (p↵estavbová plocha P 2). Kaple musí 
b✏t respektována (obnova).

 
Drobné památky:
 Na návsi v Evani za kapli�kou je památník padl✏m v 1. sv tové válce.
 Na k↵i⇣ovatce silnic na Horka je litinov✏ k↵í⇣ na kamenném podstavci s nápisem D�v ↵uj v Boha.

 b.4) Ochrana hodnot vypl�vajících z p⌦írodních a dal↵ích podmínek území
 ÚP Eva⌦ vytvá↵í podmínky pro ochranu v�ech p↵írodních hodnot v území, které v zásad  respektuje a je s nimi 
koordinován. V t�ina dochovan✏ch p↵írodních prvk� je územním plánem zapojena do systému ÚSES. V ↵e�eném území 
jsou chrán ny:
 - vyhlá�en✏ p↵írodní park “Dolní Pooh↵í”,
 - v✏znamné krajinné prvky ze zákona - les, vodní toky a rybníky,
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 - str⇣ Eva⌦ského potoka a jeho p↵ítoku s ekosystémem zahrnujícím kombinaci zpustl✏ch sad�, lesa, lou�ek a  
   remíz�. Tento ekosystém je p↵evá⇣n  zahrnut do územním plánem vymezeného lokálního ÚSES. Vyhlá�ena  
   je zde p↵írodní památka Eva⌦ská rokle,  p↵edm tem ochrany je evropsky v✏znamná lokalita Eva⌦ská rokle  
   (CZ0420044)  s evropsk✏mi stanovi�ti a s v✏znamn✏m v✏skytem vzácn✏ch druh� rostlin.
 - zalesn n✏ str⇣ovit✏ svah ⇧ebín (p↵evá⇣n  severní expozice), kter✏ je biocentrem nadregionálního v✏znamu  
 (v✏znamn✏ zalesn n✏ komplex spadající do Dolního Pooh↵í).

c) Urbanistická koncepce v⌥etn� urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu✏ití,  
 zastaviteln�ch ploch, ploch p⌦estavby a systému sídelní zelen�

 c.1) Urbanistická koncepce v⌥etn� urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdíln�m zp�sobem 
vyu✏ití
 Cílem koncepce uspo↵ádání sídla je koordinace zájm� a vztah� v zastav ném území z hlediska rozdíln✏ch 
mo⇣ností jeho vyu⇣ití, zájm� ochrany urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot v sídle. Za tímto ú�elem územní plán 
stanovuje plochy s rozdíln✏m vyu⇣itím v zastav ném území.
 Plochy zastav ného území jsou �len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a prostorového obrazu sídla 
na: 
 - (SV) plochy smí�ené obytné - venkovské
 - (R) plochy rekreace
 - (OV) plochy ob�anského vybavení
 - (OV-Sz) plochy ob�anského vybavení - sportovní za↵ízení
 - (VS) plochy v✏roby a skladování 
 - (DI-S) plochy dopravní infrastruktury - silni�ní doprava
 - (TI) plochy technické infrastruktury
 - (PV) plochy ve↵ejn✏ch prostranství
 - (ZO) plochy sídelní zelen  - zele⌦ ostatní

 Charakter sídelních útvar� s p↵evahou obytné funkce a rekreace bude zachován. Je preferován zejména rozvoj 
s p↵evahou trvalého bydlení (plochy smí�ené obytné-venkovské) a ob�anské vybavenosti (Eva⌦).
 Územní plán zachovává stávající funk�ní v✏robní za↵ízení a plochy. Nevyu⇣ívané plochy a objekty jsou 
navr⇣eny k p↵estavb  a asanaci (p↵estavbové lokality ZM1/P1, ZM1/P3 a P2). Nové plochy v✏roby a skladování nejsou 
navr⇣eny. Územním plánem jsou stanoveny regulativy funk�ního vyu⇣ití území, umo⇣⌦ující v rámci stabilizovan✏ch i 
návrhov✏ch ploch rozvoj neru�ící v✏roby a slu⇣eb. P↵ípustn✏ je rozvoj zejména v oblasti ubytovacích a stravovacích 
slu⇣eb, agroturistiky, cykloturistiky ap. V✏stavba je p↵ípustná i v dal�ích prolukách (stabilizovan✏ch plochách) v 
zastav ném území v souladu se stanoven✏m funk�ním vyu⇣itím a za p↵edpokladu zaji�t ní dopravního p↵ístupu. 

 (Eva⌦)
 Z hlediska územního rozvoje je v Evani navr⇣eno:
 - doplnit prostorové cezury v intravilánu sídla - proluky (lokality Z2, Z3);
 - navázat a doplnit skupinovou v✏stavbu na severozápadním okraji sídla (lokality ZM1/Z1 Z4, Z5);
 - v rámci lokality ZM1/P1 p↵estav t zchátralé území v✏roby p↵evá⇣n  pro ú�ely bydlení”
 - v rámci lokality ZM1/P3 p↵estav t zchátralé území hospodá↵ského dvora �.p.1 p↵evá⇣n  pro ú�ely ob�anské  
 vybavenosti.

 (Horka)
 Územní rozvoj osady Horka (zastavitelné plochy vn  ZÚ) není územním plánem navrhován. Eventuální 
dostavba proluk je ve smyslu navr⇣en✏ch regulativ� (kap. f) p↵ípustná.

 c.2) Vymezení ploch p⌦estavby
 Územním plánem Eva⌦ jsou vymezeny tyto plochy p↵estavby (plochy v zastav ném území, pro které je 
navr⇣ena zm na vyu⇣ití nebo jejich prostorového uspo↵ádání, v�etn  umis�ování staveb a jejich zm n):

 Ozna�ení plochy: P 2
 Funk�ní vyu⇣ití: plocha ve↵ejn✏ch prostranství (PV) a sídelní zelen  - zele⌦  
  ostatní (ZO)
 Dal�í podmínky: V plo�e (PV) realizovat parkovací stání pro stávající izolovanou  
  plochu rekreace. V rámci plochy (ZO) je navr⇣ena asanace  
  stávajících nevyu⇣ívan✏ch zem d lsk✏ch objekt�. Stávající kaple  
  musí b✏t respektována (obnova).

 Zm nou �. 1 územního plánu je plocha b✏valého zem d lského dvora na severozápadním okraji Evan  
navr⇣ena k p↵estavb  pro vyu⇣ití s p↵evahou bydlení:

 Ozna�ení plochy: ZM1/P 1
 Funk�ní vyu⇣ití: plochy smí�ené obytné-venkovské (SV),
 Hlavní vyu⇣ití: pozemky pro stavby rodinn✏ch dom�, ve↵ejná prostranství
 Dal�í podmínky: Plochu prov ↵it územní studií.
  Podmínkou rozvoje je realizace pásu ochranné liniové zelen   
  v��i stávajícímu v✏robnímu areálu.
 Prostorové uspo↵ádání: 
 �len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití:  min. velikost stavební parcely 800 m2
 Max. zastav ná plocha/parcela: 200 m2
 V✏�ková regulace: max. 1 nadzemní podla⇣í + podkroví 

 Zm nou �. 1 územního plánu je k p↵estavb  navr⇣ena plocha brownfieldu hospodá↵ského dvora �.p.1 v Evani:

 Ozna�ení plochy: ZM1/P 3
 Funk�ní vyu⇣ití: plochy smí�ené obytné - areál panského dvora (SC)
 Hlavní vyu⇣ití: stavby ob�anské vybavenosti v�etn  sportovních za↵ízení, související  
  nádvo↵í a zele⌦,
 Dal�í podmínky: Plochu prov ↵it územní studií 
  P↵i ve�ker✏ch stavebních �innostech nesmí dojít k naru�ení  
  dochovan✏ch architektonick✏ch a kulturních hodnot dotvá↵ející  
  charakter zástavby p�vodního areálu panského dvora.

Plochy p↵estavby jsou vymezeny graficky ve v✏kresech �. 1 a 2 ÚP Eva⌦ (V✏kres základního �len ní, Hlavní v✏kres). V 
charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití plochy, dal�í p↵ípustné, podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a 
nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití.
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 c.3) Vymezení zastaviteln�ch ploch
 Územním plánem Eva⌦ jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy ur�ené k zastav ní):

 Ozna�ení plochy: Z 1
 Funk�ní vyu⇣ití: plocha smí�ená obytná-venkovská (SV),
 Hlavní vyu⇣ití: pozemky pro stavbu rodinn✏ch dom�,
 �len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití  2 stavební parcely
 Max. zastav ná plocha: 250 m2 na jednu stavební parcelu,
 Prostorové uspo↵ádání: max. 2 nadzemní podla⇣í (+ podkroví)
  

 Ozna�ení plochy: Z 2
 Funk�ní vyu⇣ití: plocha smí�ená obytná-venkovská (SV),
 �len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 1- 2 stavební parcely,
 Max. zastav ná plocha: 250 m2 na jednu stavební parcelu,
 Prostorové uspo↵ádání: Proluka - nová zástavba musí respektovat stávající uli�ní �áru a  
  nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty ur�ující charakter místa  
  (ulice) - dále viz. kapitola f.2)
 Dal�í podmínky: Je nutno respektovat stávající vodovodní zásobovací ↵ad.

 Ozna�ení plochy: Z 3
 Funk�ní vyu⇣ití: plocha smí�ená obytná-venkovská (SV),
 �len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 2 stavební parcely,
 Max. zastav ná plocha: 250 m2 na jednu stavební parcelu,
 Prostorové uspo↵ádání: Proluka - nová zástavba musí respektovat stávající uli�ní �áru a  
  nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty ur�ující charakter místa  
  (ulice) - dále viz. kapitola f.2)

 Ozna�ení plochy: Z 5
 Funk�ní vyu⇣ití: plocha smí�ená obytná-venkovská (SV), 
 Hlavní vyu⇣ití: pozemky pro stavbu rodinn✏ch dom�, komunikace
 �len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 6 - 8 stavebních parcel,
 Max. zastav ná plocha: 250 m2 na jednu stavební parcelu
 Prostorové uspo↵ádání: max. 2 nadzemní podla⇣í (+ podkroví)
 Dal�í podmínky: Je nutno respektovat vodovodní zásobovací ↵ad, ↵e�it p↵elo⇣ku  
  stávajícího venkovního vedení VN mimo lokalitu.

 Ozna�ení plochy: Z 7
 Funk�ní vyu⇣ití: plocha smí�ená obytná-venkovská (SV), 
 �len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: 1 - 2 stavební parcely,
 Max. zastav ná plocha: 250 m2 na jednu stavební parcelu
 Prostorové uspo↵ádání: max. 2 nadzemní podla⇣í (+ podkroví)
 Dal�í podmínky: Respektovat stávající stoku de��ové kanalizace.

 Zm nou �. 1 územního plánu je na západním okraji Evan  vymezena zastavitelná plocha ZM1/Z1.
 
 Ozna�ení plochy: ZM1/Z1
 Funk�ní vyu⇣ití: plocha smí�ená obytná-venkovská (SV),
 Hlavní vyu⇣ití: pozemky pro stavby rodinn✏ch dom�, komunikace, zele⌦
 �len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití: Podél stávajícího uli�ního ve↵ejného prostranství vymezit ve↵ejné  
  prostranství tak, aby jeho celková  �í↵ková dimenze odpovídala  
  uli�nímu ve↵ejnému prostranství kontaktní navazující zástavby.  
  Sm rem do volné krajiny umis�ovat zahrady.
 Prostorové uspo↵ádání: Zástavba musí mít jednotn✏ charakter. 
 �len ní plochy pro hlavní vyu⇣ití:  min. velikost stavební parcely 800 m2
 Max. zastav ná plocha/parcela: 200 m2
 V✏�ková regulace: max. 1 nadzemní podla⇣í + podkroví 
 Dal�í podmínky: Respektovat OP silnice II. t↵ídy (stavby pro bydlení a rekreaci sm jí  
  b✏t umís�ovány pouze mimo ochranné pásmo silnic).

 Zastavitelné plochy a jejich dal�í �len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech �. 1 a 2 ÚP Eva⌦ (V✏kres 
základního �len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⇣ití plochy, dal�í p↵ípustné, 
podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln✏m 
zp�sobem vyu⇣ití.

 c.4) Vymezení systému sídelní zelen�
 Územním plánem je navr⇣en v zastav ném území systém sídelní zelen  s cílem chránit plochy zelen  v sídle 
p↵ed zastav ním.
 Do systému sídelní zelen  (zele⌦ ostatní) jsou zahrnuty n které venkovské zahrady �i  zem d lské pozemky, 
dále pak nezem d lské pozemky zelen  nap↵. v okrajov✏ch partiích sídel.
 Podmínkou pro p↵estavbovou plochu ZM1/P 1 je realizace ochranné liniové zelen  v��i stávajícímu 
v✏robnímu areálu. Tuto liniovou zele⌦ je p↵ípustné roz�í↵it i v rámci areálu ⇣ivo�i�né v✏roby coby korekce prostorov✏ch 
závad (m ↵ítko hospodá↵sk✏ch staveb)
 V rámci p↵estavbové plochy P 2 jsou navr⇣eny plochy sídelní zelen .
 Je nutno respektovat stávající sídelní zele⌦ nacházející se na plochách ve↵ejného prostranství.   
 V rámci v�ech zastaviteln✏ch ploch (zejména mimo ZÚ) je p↵ípustné rozvíjet systém vyhrazené zelen  
(zahrady).  
 Pro sídelní zele⌦ (ve↵ejného charakteru) je nutné volit vhodnou skladbu zelen  odpovídající místním 
stanovi�tním podmínkám a rázovitosti venkovského prost↵edí. 
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d) Koncepce ve⌦ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura

 Silni⌥ní doprava
 Systém a plochy stávajících silnic z�stanou zachovány. Tím jsou ponechány územní rezervy pro p↵ípadné 
odstran ní drobn✏ch bodov✏ch a liniov✏ch závad. Stavební �inností nesmí dojít ke zhor�ení �í↵kov✏ch pom r� silnic, ke 
zhor�ení jejich technick✏ch parametr� a bezpe�nosti silni�ního provozu.

 Místní a ú⌥elové komunikace
 Komunika�ní systém je mo⇣no pova⇣ovat za stabilizovan✏. Návrh respektuje sou�asné uspo↵ádání systému, 
kter✏ bude pouze místn  dopl⌦ován pro pot↵ebu komunika�ního p↵ipojení navrhovan✏ch lokalit pro zástavbu.

 Objekty dopravní vybavenosti
  P↵i realizaci nov  navrhovan✏ch objekt� je t↵eba po�ítat se zaji�t ním po⇣adovan✏ch po�t� stání, dle 
skute�n✏ch kapacit objektu, v rámci vlastního pozemku a to ji⇣ od úvodních fází p↵ípravné dokumentace.
 Pro pot↵eby parkování u h↵bitova je navr⇣eno z↵ízení parkovacích stání. Na tato stání se bude zají⇣d t z 
roz�í↵ené trasy stávající místní komunikace probíhající kolem h↵bitova ve sm ru na osadu Horka.
 Pro pot↵eby parkování u zahrádká↵ské kolonie je navr⇣eno z↵ízení parkovi�t  v rámci ploch ve↵ejného 
prostranství v p↵estavbové plo�e P 2.

 Obsluha prost⌦edky hromadné dopravy
 Obsluha prost↵edky hromadné dopravy pravidelnou ve↵ejnou autobusovou dopravou je vyhovující a z�stane 
zachována. 

 d.2) Technická infrastruktura
 Eva⌦ v�etn  místní �ásti Horka je napojena na skupinov✏ vodovod Libochovice. Pro p↵ípadné zaji�t ní 
zv✏�en✏ch odb r� el. energie má stávající rozvodná �ást elektriza�ní soustavy p↵enosové rezervy. Trasy 
telekomunika�ních vedení ú�astnické sít  nejsou v p↵eva⇣ující mí↵e kabelizovány.

 Odvodn�ní území, srá✏kové odpadní vody
 Nová zástavba musí b✏t navr⇣ena tak, aby nebyly zhor�eny odtokové pom ry v území. De��ové vody budou v 
maximální mo⇣né mí↵e likvidovány na míst  jejich vzniku (tj. plo�n✏m vsakováním, vsakováním prost↵ednictvím struh, 
odvod⌦ovacích p↵íkop�, vsakovacích jímek apod.). Pokud pom ry podlo⇣í neumo⇣⌦ují vsakování - srá⇣kovou vodu lze 
pak nap↵. odvád t prost↵ednictvím otev↵en✏ch odvod⌦ovacích p↵íkop�. P↵ednostn  by m ly b✏t srá⇣kové vody 
zadr⇣ovány (nap↵. v p↵íkopech, p↵irozen✏ch reten�ních prvcích, terénních prohlubních) a následn  zasakovány.

 Spla↵kové odpadní vody
 (Eva⌦, Horka, samoty)
 I nadále budou spla�kové odpadní vody zadr⇣ovány v bezodtok✏ch jímkách s následn✏m odvozem k likvidaci 
(�OV Libochovice), p↵ípadn  po vy�i�t ní v domovních �OV následn  vypou�t ny do de��ové kanalizace �i recipient�. 
Stejné ↵e�ení problematiky odpadních vod je navr⇣eno i v osad  Horka a samotách. 

 Zásobování vodou
 (Eva⌦, Horka)
 Maximální mo⇣n✏ po�et obyvatel bude zásobován pitnou vodou z ve↵ejného vodovodu (pozn.: V PRVaK 
Ústeckého kraje je navrhována postupná rekonstrukce stávající vodovodní sít ). V p↵ípad  nedostate�né tlakové v✏�ky 
ve v✏�e polo⇣ené �ásti obce je nutné pro horní tlakové pásmo vodovodní sít  osadit AT stanici. 
 Distribu�ní vodovodní ↵ady ve↵ejného vodovodu budou roz�í↵eny do lokalit navrhované zástavby.
 (Zahrádká↵ská kolonie, ml✏n)
 Individuální zásobování - studny. 

 Elektrifikace
 Po⇣adavky na zv✏�ení el. p↵íkon�, pop↵. nové el. odb ry budou postupn  ↵e�eny úpravou �i posílením 
stávajících distribu�ních sítí, s mo⇣n✏m posílením stávajících distribu�ních trafostanic.
 V lokalit  Z 5 je navr⇣ena p↵elo⇣ka �ásti koncového nadzemního vedení VN 22 kV (ozn. VT 2) do nové, v��i  
této lokalit , okrajové polohy (uvoln ní plochy pro zástavbu). Je navr⇣ena plocha pro novou trafostanici (ozn. VT 1). 
 Pro navr⇣ené lokality zástavby budou stanoveny nároky resp. pot↵ebné kapacity v úrovni územního ↵ízení 
jednotliv✏ch projekt�.

 Telekomunikace
 Místní telekomunika�ní sí� bude rozvinuta do lokalit navrhované zástavby. 

 Ve⌦ejné osv�tlení a místní rozhlas
 Je p↵ípustné rozvinutí sítí ve↵ejného osv tlení a místního rozhlasu do doposud neobslou⇣en✏ch  území a 
návrhov✏ch lokalit.

 d.3) Ob⌥anské vybavení
- Ob�anské vybavení tvo↵í v✏znamn✏ stabiliza�ní prvek v území a bude zachováno. 
- Zm nou �. 1 jsou navr⇣eny plochy smí�ené obytné - areál panského dvora (SC) a to v rozsahu plochy  
 p↵estavby ZM1/P3. Toto území bude mít polyfunk�ní charakter (ve↵ejná i komer�ní ob�anská vybavenost,  
 bydlení, neru�ící v✏roba).
- Vzhledem k d�le⇣itosti za↵ízení ob�anského vybavení pro stabilizaci sídelního útvaru jsou stavby, za↵ízení a  
 pozemky ob�anského vybavení p↵ípustné ve stávajících �i navr⇣en✏ch funk�ních plochách (v souladu s  
 regulativy funk�ního vyu⇣ití ploch).

 d.4) Ve⌦ejná prostranství
- Stávající ve↵ejná prostranství jsou územním plánem respektována.
- Je navr⇣ena plocha ve↵ejného prostranství (parkovi�t ) v rámci p↵estavbové plochy P 2.
 

 d.5) Nakládání s odpady
 Územní plán nevymezuje nové plochy, na kter✏ch by bylo p↵ípustné ukládání odpad�. Sou�asná koncepce 
zne�kod⌦ování odpad� bude uplatn na i pro zastavitelné (p↵estavbové) plochy.
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e) Koncepce uspo⌦ádání krajiny

 e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm�ny v jejich vyu✏ití
 Cílem koncepce uspo↵ádání krajiny je koordinace zájm� a vztah� v nezastav ném území z hlediska
rozdíln✏ch mo⇣ností jeho vyu⇣ití, zájm� ochrany p↵írody a ochrany priorit a potenciál� vyu⇣ití územních oblastí. Za tímto 
ú�elem územní plán stanovuje plochy s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití i v nezastav ném území.
Plochy nezastav ného území jsou �len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev� a utvá↵ení krajiny na:
- (VP) plochy vodní a vodohospodá↵ské - zahrnující sí� drobn✏ch vodote�í p↵evá⇣n  p↵írod  blízkého  
 charakteru;
-  (ZE) plochy zem d lské - s vysok✏m potenciálem produkce zem d lské v✏roby v�etn  intenzivních forem  
 obhospoda↵ování - tj. území intenzivn  zem d lsky obhospoda↵ované;
- (PP) plochy p↵írodní - s nejv t�ím p↵írodním potenciálem a pot↵ebou ochrany p↵írodních prvk�; plochy  
 p↵írodní nej�ast ji zahrnují ji⇣ vymezené nebo k vymezení ur�ené prvky ochrany p↵írody a jejich   
 nejbli⇣�í okolí, plochy prvk� systému ekologické stability - biocentra, ZCHÚ ap;
- (NS) plochy smí�ené nezastav ného území - u nich⇣ není mo⇣né nebo není nezbytné stanovit   
 p↵eva⇣ující ú�el vyu⇣ití. Plochy smí�ené nezastav ného území jsou vymezeny zejména za ú�elem zaji�t ní  
 podmínek pro ochranu p↵írody a krajiny, pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické  
 stability a dal�ích ekologicky cenn✏ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat↵ení. 
 Pro vymezené plochy v nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo 

zm ny v jejich vyu⇣ití (regulativy vyu⇣ití - viz. kap. f), které jsou prost↵edkem pro usm rn ní budoucího 
utvá↵ení krajiny.

 Podíl zelen  ve v t�in  vymezen✏ch ploch nezastav ného území krajiny je t↵eba zvy�ovat, a to p↵i realizaci 
návrhu územního systému ekologické stability, liniové doprovodné zelen  komunikací, vodote�í a mezí, 
zatravn ním nebo dopln ním ploch nelesní zelen  s p↵írodní funkcí. Rodová a druhová skladba zelen  musí 
vycházet z p�vodních rostlinn✏ch spole�enstev.

 Zm nou �. 1 ÚP Eva⌦ jsou vymezeny plochy zm n v krajin :

ZM1 /K 1  zahrnuje zm nu funk�ního vyu⇣ití stávajících zahrad  (evidence podle katastru nemovitostí) nacházejících se 
ji⇣n  a JV od obce, v⌘bezprost↵ední návaznosti na zastav né území  �i vklín n✏ch do zastav ného území na 
úbo�í ostrohu pod obcí. Územním plánem byly tyto zahrady za↵azeny do ploch smí�en✏ch nezastav ného 
území. Zm nou �. 1 ÚP je vymezena nová plocha ZE-Z:

 (ZE-Z) plochy zem d lské – zahrady, sady, záhumenky jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní podmínek pro 
p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití na plochách, které souvisejí se zastav n✏m územím a jsou vyu⇣ívány p↵evá⇣n  
jako oplocené zahrady a sady nebo drobná polí�ka ( tzv. záhumenky), mo⇣nost v✏stavby plo�n  mal✏ch 
rekrea�ních objekt�, pop↵. „p↵íst↵e�k� slou⇣ících k ukrytí p↵ed nepohodou po�así a slou⇣ících k ulo⇣ení 
ná↵adí“.

ZM1 /K 2 zahrnuje lokální biokoridor LBK 14 "Stará p �ina na Podbradec" vymezen✏ v návaznosti na prvky ÚSES (LBK 
14)  v obci Peruc. Jedná se o plochu  s funk�ním vyu⇣itím NS – plochy smí�ené nezastav ného území. 
Biokoridor navr⇣en k zalo⇣ení jako doprovod polních cest.

 e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
 ÚP Eva⌦ závazn  vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na nadregionální a 
lokální úrovni - biocentra, biokoridory.  Zm nou �. 1 ÚP bylo dále prov ↵eno vedení regionálního biokoridoru RBK 621 
"⇧ebín – Myslivna nad Oh↵í", trasa se net✏ká ↵e�eného území, je vymezena na území obce Libochovice  Prvky navr⇣ené 
jsou za↵azeny do ve↵ejn  prosp �n✏ch opat↵ení (ozn. VU).
 Vymezené prvky ÚSES:
 Biocentra:
 - nadregionální biocentrum NRBC 2 "⇧ebín" (vymezeno dle aZÚR Ústeckého kraje, v souladu s návrhem M⌥P; 
funk�ní)
 - lokální biocentrum LBC 1 "Eva⌦sk✏ háj" (funk�ní), 
 - lokální biocentrum LBC 26  "K Horkám" (navr⇣ené k zalo⇣ení),
 Biokoridory:
 - lokální biokoridor LBK p (navr⇣en✏ k zalo⇣ení), 
 - lokální biokoridor LBK r (�ást navr⇣ená k zalo⇣ení), �ást funk�ní),
 - lokální biokoridor LBK r. (navr⇣en✏ k zalo⇣ení),
 - lokální biokoridor LBK 14 (navr⇣en✏ k zalo⇣ení).
 Po�et a rozlo⇣ení prvk� ÚSES je závazn✏. P↵i následném zpracování KPÚ je v rámci plánu spole�n✏ch za↵ízení 
p↵ípustné dále zp↵es⌦ovat tvar �i polohu jednotliv✏ch prvk� ÚSES.    
 Rozsah ploch ur�en✏ch pro realizaci místního územního systému ekologické stability (lokální biocentra a 
biokoridory) je vymezen ve v✏kresu �. 2 (Hlavní v✏kres).

 e.3) Prostupnost krajiny, dal↵í opat⌦ení zvy↵ování ekologické stability krajiny

 Cestní sí�
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú�elov✏ch komunikací. Tato sí� umo⇣⌦uje 
�áste�nou prostupnost krajiny a je respektována. P↵i stavební �innosti musí b✏t zachován p↵ístup na stávající 
zem d lsky obhospoda↵ované pozemky. 

 Cyklostezky, cyklotrasy a p �í trasy
 Pro rozvoj lokálního cestovního ruchu je proveden návrh místní cyklotrasy (v návaznosti na stávající cyklotrasu 
�. 30 Louny-Peruc a plánovanou cyklistickou stezku Oh↵e). 
 Zm nou �. 1 ÚP je v návaznosti na cyklostezku Oh↵e vymezeno její propojení z K↵e�ína (na území m sta 
Libochovice) na ji⇣ vybudovanou cyklostezku v sousední obci Peruc.  Trasa cyklostezky sm ↵uje p↵es Krásnou vyhlídku 
sm rem na Chra�tín.

 Liniová zele⌦
 Územním plánem jsou vymezena dal�í opat↵ení v krajin  (zm ny vyu⇣ití území nestavební povahy) posilující 
zejména ekologickou stabilitu území. Jedná se o pás doprovodné liniové zelen  podél stávající dopravní spojnice SÚ 
Eva⌦ a Horka. V plo�e ochranného pásma  nadzemního vedení VN 22 kV nutno respektovat podmínky pro v✏sadbu 
zelen , tzn. je mo⇣né pouze zalo⇣it TTP a vysazovat ke↵e  s r�stovou v✏�kou do max. 3 m. V grafické �ásti ozna�eno jako 
N1. V rámci  N1 je rovn ⇣ p↵ípustné roz�í↵ení komunikace u ve↵ejného poh↵ebi�t  z d�vod� návrhu na zbudování 
parkovacích stání v míst .  Funk�ní vyu⇣ití - plochy smí�ené nezastav ného území (NS).
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 e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat⌦ení
 Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES a dal�í navr⇣ená opat↵ení (N1). Dal�í protierozní opat↵ení 
lze dle pot↵eby budovat v souladu se stanoven✏mi podmínkami vyu⇣ití ploch v nezastav ném území.
 P↵i ↵e�ení erozní ohro⇣enosti zem d lské p�dy budou up↵ednost⌦ována opat↵ení s cílem podpo↵it v✏voj 
krajinné zelen  �i trval✏ch travních porost�. 

 
 e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p⌦ed povodn�mi
 Pro vodní toky v ↵e�eném území není stanoveno záplavové území. Sledovaná záplavová území nejsou. Podél 
koryt vodních tok� je nutno zachovat volné nezastav né území o �í↵i 6 m od b↵ehové �áry na ob  strany - pro pr�chod 
velk✏ch vod a zárove⌦ jako manipula�ní pruh pro ú�el správy a údr⇣by koryta vodního toku. V území je p↵ípustné 
realizovat stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná k zaji�t ní bezproblémového odtoku vod nebo k revitalizaci toku, �i opat↵ení 
eliminující nátoky vod do intravilánu. 

 e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
 Dolní Pooh↵í, kam spadá ↵e�ené území, je oblastí zv✏�eného v✏znamu pro rekreaci.
 Stávající plochy rekreace slou⇣ící zejména k individuální pobytové rekreaci jsou stabilizovány a není navr⇣en 
územní rozvoj pro tyto ú�ely. Zm nou ZM1/R jsou podle sou�asného stavu vyu⇣ívání (evidence KN) dopln ny plochy 
vyu⇣ívané pro individuální rekreaci v Evani.
 Mo⇣ností v zastav ném území je rehabilitace (p↵estavba) nefunk�ních zem d lsk✏ch objekt� s cílem rozvíjet 
sportovn  rekrea�ní vyu⇣ití v rámci p↵estavbové plochy ZM1/P3.
 V rámci p↵estavbové plochy P 2 jsou navr⇣eny úpravy související s rekultivací místa a obnovou kaple  
poblí⇣ staré libochovické cesty, která je zárove⌦ místní v✏znamnou vyhlídkovou trasou. Pro stávající plochu rekreace v 
k.ú. Eva⌦ je navr⇣eno za↵ízení dopravní vybavenosti - parkovi�t .
 Nezastav né území bude slou⇣it pro nepobytovou rekreaci - p �í turistiku a cyklistiku, pro kterou budou 
vyu⇣ity ú�elové cesty v krajin .

 e.7) Stanovení podmínek pro dob�vání nerost�, sesuvy a poddolovaná území
 Plochy pro dob✏vání nerost� vymezeny nejsou.
 Severní svah ⇧ebína je nestabilní. Do katastru Horka u Libochovic zasahuje do�asn  uklidn n✏ sesuv Horka 
(537) a okrajov  i uklidn n✏ plo�n✏ sesuv (délka nad 50 m). Sesuvná území jsou na pozemcích ur�en✏ch k pln ní 
funkcí lesa. 
 V katastru Horka u Libochovic je evidováno poddolované území Horka �. 1823 související s t ⇣bou jíl�.

f) Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln�m zp�sobem vyu✏ití

 f.1) Plochy s rozdíln�m zp�sobem vyu✏ití
 Územní plán Eva⌦ vymezuje z hlediska funk�ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyu⇣ití:

 Plochy smí↵ené obytné - venkovské (SV)
 Plochy smí�ené obytné jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní podmínek pro bydlení a pro p↵im ↵ené umíst ní, 
dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob�anského vybavení a neru�ící v✏roby (v�etn  skladování). Chov hospodá↵sk✏ch zví↵at 
není vylou�en, pokud spl⌦uje obecn  platné p↵edpisy.

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dal�ích zem d lsk✏ch
  pozemk�,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch smí�en✏ch obytn✏ch lze zahrnout pozemky ob�anského vybavení
  a neru�ící v✏roby se stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním
  a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí
  a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m charakterem
  a kapacitou nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území a spl⌦ují tak po⇣adavky obecn 
  platn✏ch p↵edpis� na umís�ování staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím
  obytn✏m vyu⇣itím.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy smí↵ené obytné - areál panského dvora (SC)
 jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní p↵im ↵eného vyu⇣ívání, zachování, vhodné dopln ní a obnovu souboru 
p�vodních a architektonicky cenn✏ch staveb hospodá↵ského dvora  v centru Evan . Toto území bude mít polyfunk�ní 
charakter (ve↵ejná i komer�ní ob�anská vybavenost, bydlení, neru�ící v✏roba).

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: stavby ob�anské vybavenosti v�etn  sportovních za↵ízení, související nádvo↵í a  
  zele⌦,
 p↵ípustné vyu⇣ití: stavby pro bydlení, ve↵ejná prostranství v�etn  ve↵ejn  p↵ístupné zelen  a  
  vodních ploch,
   související dopravní a technická infrastruktura.
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení (nap↵.stavby a za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou �i  
  p↵idru⇣enou v✏robu, v✏robní i nev✏robní slu⇣by v�etn  p↵idru⇣eného skladování), 
  které sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb a  
  za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: v�e ostatní (zejména umis�ování staveb a za↵ízení, sni⇣ujících kvalitu prost↵edí v  
  této plo�e, nap↵íklad pro t ⇣bu, hutnictví, chemii, t ⇣ké strojírenství, asana�ní  
  slu⇣by). Nep↵ípustné je umis�ování ubytoven.

 Plochy rekreace (R)
 Plochy rekreace jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní podmínek pro rekreaci.

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky zahrad a dal�ích zem d lsk✏ch pozemk�,
  pozemky zahrádká↵sk✏ch osad,
  pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
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 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch rekreace lze zahrnout pozemky dal�ích staveb a za↵ízení   
  (nap↵. ob�anského vybavení), které nesni⇣ují kvalitu prost↵edí ve   
  vymezené plo�e a jsou slu�itelné s rekrea�ními aktivitami.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy ob⌥anského vybavení (OV)
 Plochy ob�anského vybavení jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, 
dostupnost a vyu⇣ívání staveb ob�anského vybavení a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s jejich ú�elem.

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ob�anského vybavení pro vzd lávání
  a v✏chovu, sociální slu⇣by, pé�i o rodinu, zdravotní slu⇣by, kulturu,
  ve↵ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu,
  t lov✏chovu a sport, ubytování, stravování, slu⇣by, v du a v✏zkum a láze⌦ství,
    pozemky staveb a za↵ízení ve↵ejn✏ch poh↵ebi��.
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky souvisejících ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch ob�anského vybavení lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních
  a majitel� za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje
  umíst ní staveb pro bydlení. Do ploch ob�anského vybavení lze zahrnout
  za↵ízení v✏roby a skladování, které sv✏m provozováním a technick✏m
  za↵ízením nenaru�ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují
  kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m charakterem a kapacitou
  nezvy�ují dopravní zát ⇣ v území.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy ob⌥anského vybavení - sportovní za⌦ízení (OV-Sz)
 Plochy ob�anského vybavení - sportovní za↵ízení (OV-Sz) jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní podmínek pro 
p↵im ↵ené umíst ní, dostupnost a vyu⇣ívání sportovních staveb a za↵ízení.

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení ob�anského vybavení pro t lov✏chovu a sport,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky souvisejících ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití:  Do ploch ob�anského vybavení lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních
  a majitel� za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje
  umíst ní staveb pro bydlení.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy v�roby a skladování (VS)
 Plochy v✏roby a skladování jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� staveb pro v✏robu a 
skladování a zem d lsk✏ch staveb v p↵ípadech, kdy z d�vodu negativních vliv� t chto staveb za hranicí t chto pozemk� 
vylu�uje za�len ní pozemk� s t mito vlivy do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití. I pro tato za↵ízení v�ak platí, ⇣e negativní 
ú�inky a vlivy t chto staveb a za↵ízení nesmí naru�ovat provoz a u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí (zejména pak 
staveb pro bydlení) nad p↵ípustnou míru, danou obecn  platn✏mi p↵edpisy.
 Plochy v✏roby a skladování jsou vymezeny v p↵ímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich 
p↵ístupné.

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a za↵ízení pro v✏robu a skladování,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
  pozemky a za↵ízení ob�anské vybavenosti (zejména obchodní, administrativní a  
  správní budovy a za↵ízení),
  pozemky ochranné zelen ,
 podmín n  p↵ípustné vyu⇣ití: Do ploch v✏roby a skladování lze zahrnout stavby byt� slu⇣ebních
  a majitel� za↵ízení, pokud charakter této plochy a její uspo↵ádání dovoluje
  umíst ní staveb pro bydlení.
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy dopravní infrastruktury - silni⌥ní doprava (DI-S)
 Plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� silni�ních dopravních 
staveb a za↵ízení a k zaji�t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky silnic a místních komunikací (v�etn  pozemk�, na kter✏ch jsou
  umíst ny sou�ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné zdi, mosty
  a doprovodná a izola�ní zele⌦),
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky staveb dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména  
  autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily,  
  odstavné a parkovací plochy),
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy technické infrastruktury (TI)
 Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní vyu⇣ití pozemk� v p↵ípadech, kdy vyu⇣ití 
pozemk� pro tuto infrastrukturu vylu�uje jejich za�len ní do ploch jiného zp�sobu vyu⇣ití a kdy jiné vyu⇣ití t chto 
pozemk� není mo⇣né. Liniová vedení technické infrastruktury je p↵ípustné vést i jinou plochou.

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn  souvisejících
  za↵ízení (vodovod�, vodojem�, kanalizace, �istíren odpadních vod, staveb
  a za↵ízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetick✏ch vedení,
  komunika�ních vedení ve↵ejné komunika�ní sít , elektronick✏ch komunika�ních
  za↵ízení ve↵ejné komunika�ní sít  a produktovod�),
 p↵ípustné vyu⇣ití ploch: pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky související dopravní infrastruktury,
  pozemky ochranné zelen ,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy ve⌦ejn�ch prostranství (PV)
 Plochy ve↵ejn✏ch prostranství jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní podmínek pro p↵im ↵ené umíst ní, rozsah a 
dostupnost pozemk� ve↵ejn✏ch prostranství a k zaji�t ní podmínek pro jejich u⇣ívání v souladu s jejich v✏znamem a 
ú�elem.
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  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky jednotliv✏ch druh� ve↵ejn✏ch prostranství,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu�itelné s ú�elem
  ve↵ejn✏ch prostranství,
  pozemky a za↵ízení ob�anského vybavení, slu�itelné s ú�elem ve↵ejn✏ch  
  prostranství,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy sídelní zelen� - zele  ostatní (ZO)
 Plochy sídelní zelen  - zele⌦ ostatní jsou vymezeny zejména za ú�elem ochrany zelen  ve↵ejného i 
neve↵ejného charakteru v zastav ném území. 

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky zahrad, sad� a dal�í zem d lské p�dy související s obytn✏m územím,
    pozemky ostatní zelen  v sídle,
    pozemky ve↵ejn  p↵ístupné parkové zelen  (v�etn  d tsk✏ch h↵i��, prvky drobné  
    architektury a mobiliá↵em pro relaxaci),
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu�itelné s ú�elem  
  sídelní zelen ,
  pozemky zahrádká↵sk✏ch osad,
  pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství (u zem d lské p�dy),
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy vodní a vodohospodá⌦ské (VP)
 Plochy vodní a vodohospodá↵ské jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu p↵ed jejich �kodliv✏mi ú�inky a suchem, regulaci vodního re⇣imu území a pln ní dal�ích ú�el� stanoven✏ch 
právními p↵edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p↵írody a krajiny.

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vy⇣ití: pozemky vodních ploch,
  pozemky koryt vodních tok� v�etn  doprovodn✏ch porost�,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky ur�ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy zem�d�lské (ZE)
 Plochy zem d lské jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití.

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky zem d lského p�dního fondu,
 p↵ípustné vyu⇣ití: prvky krajinné a doprovodné liniové zelen ,
  pozemky související dopravní infrastruktury (místní ú�elové komunikace
  slou⇣ící k obhospoda↵ování okolních pozemk�),
  pozemky související technické infrastruktury,
  stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk�, k ochran  a zúrodn ní
  p�dního fondu, k ochran  ⇣ivotního prost↵edí, zvelebení krajiny a zv✏�ení její
  ekologické stability,
  pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství,
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.
 
 Plochy zem�d�lské  - zahrady, sady, záhumenky (ZE-Z)
 Plochy jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní podmínek pro p↵eva⇣ující zem d lské vyu⇣ití na plochách, které 
souvisejí se zastav n✏m  územím a jsou vyu⇣ívány p↵evá⇣n  jako zahrady a sady nebo drobná polí�ka ( tzv. 
záhumenky). 
  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: malov✏robn  obhospoda↵ované plochy  zem d lského p�dního fondu v drobné  
  dr⇣b  (zahrady, sady, záhumenky) v p↵ímé návaznosti na zastav né území,  s  
  cílem zaji��ování zem d lské produkce mal✏ch a drobn✏ch soukrom✏ch   
  zem d lsk✏ch subjekt�.
 p↵ípustné vyu⇣ití: oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekrea�ní a u⇣itkovou,
  drobná p stitelská a chovatelská �innost,
  dopl⌦ování a obnova stromov✏ch v✏sadeb, 
  nezbytn  nutná vedení liniov✏ch staveb - p↵ístupov✏ch komunikací a za↵ízení  
  technické vybavenosti,
  stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná, k ochran  a zúrodn ní p�dního fondu, ke   
  zv✏�ení ekologické stability,
  stavby slou⇣ící  prokazateln  pro zabezpe�ování malov✏robní zem d lské   
  produkce  o celkové zastav né plo�e do 30 m2,  nap↵. p↵íst↵e�ky slou⇣ící k ukrytí  
  p↵ed nepohodou po�así a slou⇣ící k ulo⇣ení ná↵adí, su�árny ovoce,
  drobné zahradní stavby (fóliovníky, skleníky apod.) a jiné drobné p↵ízemní stavby 
  (nap↵. altány, venkovní krby apod.)
 podmíne�n  p↵ípustné vyu⇣ití: p↵evád ní zahrad, sad� a luk na ornou p�du 
  oplocování ploch zem d lského p�dního fondu v drobné dr⇣b  ve volné krajin   
  pouze v bezprost↵ední návaznosti na sou�asn  zastav né území
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy p⌦írodní (PP)
 Plochy p↵írodní jsou vymezeny za ú�elem zaji�t ní podmínek pro ochranu p↵írody a krajiny. Cílem vymezení je 
územní ochrana zvlá�t  chrán n✏ch území a ochrana ekosystém� územního systému ekologické stability a dal�ích 
ekologicky cenn✏ch �ástí území (ekologické kostry území).

  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky evropsky v✏znamn✏ch lokalit v�etn  pozemk� smluvn  chrán n✏ch,  
  pozemky �ástí prvk� ÚSES (biocentra) a zvlá�t  chrán n✏ch �ástí p↵írody,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Plochy smí↵ené nezastav�ného území (NS)
 Plochy smí�ené nezastav ného území jsou vymezeny zejména za ú�elem zaji�t ní podmínek pro ochranu 
p↵írody a krajiny, pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability a dal�ích ekologicky cenn✏ch 
území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat↵ení.
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  Rozd lení ploch dle ur�ení vyu⇣ití:
 hlavní vyu⇣ití: pozemky p↵irozen✏ch a p↵írod  blízk✏ch ekosystém� v�etn  pozemk� ÚSES,  
  ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní sady a zahrady s travním krytem,
  pozemky ur�ené k pln ní funkcí lesa,
  pozemky zem d lského p�dního fondu s up↵ednostn ním mimoproduk�ních
  funkcí, v�etn  ú�elov✏ch komunikací slou⇣ících k jejich obhospoda↵ování,
  pozemky vodních ploch a koryt vodních tok�,
 p↵ípustné vyu⇣ití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury 
  pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství, lesní, vodní  
  hospodá↵ství 
 nep↵ípustné vyu⇣ití: V�e ostatní.

 Pozn.: Uspo↵ádání funk�ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu �. 2 (Hlavní v✏kres).

 f.2) Podmínky prostorového uspo⌦ádání, po✏adavky na umis�ování staveb

 Pro plochy v zastav ném území platí:
- Nástavba staveb je nep↵ípustná tam, kde by mohlo navrhovan✏mi úpravami dojít k naru�ení
 dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru�ení
 architektonické jednoty celku, nap↵íklad souvislé zástavby v ulici.
- Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏�it nejvy��í p↵ilehlé objekty (mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v�echny
 obytné stavby ur�ující charakter místa).
- Nov✏mi stavbami a zm nami staveb nesmí b✏t naru�eny urbanistické a architektonické hodnoty stávající  
 zástavby. 
- Z d�vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⇣no stavby pro bydlení (stavby pro rekreaci) a dal�í
 související stavby, v�etn  pr��elí budov, v nich⇣ jsou okna obytn✏ch místností, umístit a⇣ na hranici
 pozemku (p↵ípustn✏ kontakt s komunikací).

 Pozn.: Podmínky prostorového uspo↵ádání a po⇣adavky na umis�ování staveb pro jednotlivé zastavitelné 
plochy a plochy p↵estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce ÚP Eva⌦.

g) Vymezení ve⌦ejn� prosp�↵n�ch staveb a opat⌦ení, staveb a opat⌦ení k zaji↵�ování obrany a bezpe⌥nosti 
státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn�ní

- Územním plánem Eva⌦ jsou vymezeny tyto plochy ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb:   
 Ve↵ejn  prosp �né stavby technické infrastruktury
 ozna�ení  druh    katastrální území     
 VT 1  trafostanice   k.ú. Eva⌦  
 VT 2  venkovní vedení VN 22 kV   k.ú. Eva⌦  

- Územním plánem Eva⌦ jsou vymezeny tyto plochy ve↵ejn  prosp �n✏ch opat↵ení:
 Zalo⇣ení prvk� územního systému ekologické stability
 ozna�ení  druh    katastrální území  
 VU 1  biokoridor LBK p   k.ú. Eva⌦  
 VU 2  biocentrum LBC 26  k.ú. Eva⌦  
  VU 3  biokoridor LBK r   k.ú. Eva⌦  

- Územním plánem Eva⌦ je navr⇣eny tyto asanace:
 ozna�ení  druh    katastrální území  �.pozemku*)
 VA 2  asanace stávajících nevyu⇣ívan✏ch k.ú. Eva⌦  SP - 176.    
   zem d lsk✏ch objekt�
   v p↵estavbové plo�e P 2 
 
 *) pozn.: SP -stavební parcela

 Rozsah ploch ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb a opat↵ení a ploch pro asanaci s právem vyvlastn ní je vymezen ve 
v✏kresu �.1(Hlavní v✏kres) a ve v✏kresu �. 3 (V✏kres ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb, opat↵ení a asanací).

h) Vymezení ve⌦ejn� prosp�↵n�ch staveb, opat⌦ení a ve⌦ejn�ch prostranství s mo✏ností uplatn�ní 
p⌦edkupního práva

 Jako ve↵ejn  prosp �ná stavba a opat↵ení, pro kterou je mo⇣né uplatnit p↵edkupní právo jsou vymezeny tyto 
plochy:
 Ve↵ejná prostranství:
    ozna�ení  druh    katastrální území   �.pozemku*)
 PV 1  parkovací stání   k.ú. Eva⌦  SP - 176.
 P↵edkupní právo: Obec Eva⌦.

 *) pozn.: SP -stavební parcela

 Rozsah ploch  je vymezen ve v✏kresu �.1(Hlavní v✏kres) a ve v✏kresu �. 3 (V✏kres ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb, 
opat↵ení a asanací).

i) Stanovení kompenza⌥ních opat⌦ení podle §50 odst.6 stavebního zákona
 Kompenza�ní opat↵ení nebyla po⇣adována.
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j) Vymezení ploch a koridor� ve kter�ch je rozhodování o zm�nách v území podmín�no zpracováním  
 územní studie

 Zm nou �.1 jsou vymezeny plochy ZM1/P 1 a ZM1/P 3 ve kter✏ch je rozhodování o zm nách v území 
podmín no zpracováním územní studie.

 Ozna�ení plochy: ZM1/P 1
 Funk�ní vyu⇣ití: plocha smí�ená obytná-venkovská (SV),
 Hlavní vyu⇣ití: pozemky pro stavby rodinn✏ch dom�, ve↵ejná prostranství
l
 Podmínky pro její po↵ízení: 
 P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude zejména návrh ↵e�ení vedoucí ke kultivované skupinové zástavb , 
která nebude naru�ovat �ir�í krajinné prost↵edí - plocha je pohledov  exponována. Budou navr⇣eny podrobn j�í 
prostorové regulativy a navr⇣eno �len ní lokality na stavební pozemky tak, aby byla zaji�t na zaji�t na mo⇣nost 
dopravní a technické obsluhy v optimálním rozsahu. V maximální mí↵e návrhem respektovat stávající kvalitní stromovou 
zele⌦. Podmínkou rozvoje je realizace pásu ochranné liniové zelen  v��i stávajícímu v✏robnímu areálu. V✏�ková 
regulace: max. 1 nadzemní podla⇣í + podkroví.
 Dal�í limity vyu⇣ití území: 
 OP za↵ízení technické infrastruktury; 
 Území s archeologick✏mi nálezy (kategorie UAN I) Eva⌦ - intravilán vsi a nejbli⇣�ího okolí;
 OP vodního zdroje II. stupn .
 

 Ozna�ení plochy: ZM1/P 3
 Funk�ní vyu⇣ití: plochy smí�ené obytné - areál panského dvora (SC)
 Hlavní vyu⇣ití: stavby ob�anské vybavenosti v�etn  sportovních za↵ízení, související  
  nádvo↵í a zele⌦
 Podmínky pro její po↵ízení: 
 V sou�asnosti nevyu⇣ívan✏ hospodá↵sk✏ dv�r �.p.1 v Evani je z hlediska hodnot v území hodnotn✏m p↵íkladem 
dochovaného panského dvora. P↵edm tem ↵e�ení územní studie bude zejména návrh ↵e�ení vedoucí ke kultivované 
obnov  areálu. P↵i ve�ker✏ch stavebních �innostech nesmí dojít k naru�ení dochovan✏ch architektonick✏ch a kulturních 
hodnot dotvá↵ející charakter zástavby p�vodního areálu (monumentální m ↵ítko hospodá↵sk✏ch staveb a jejich 
architektonick✏ v✏raz (materiálové provedení  - opukové zdivo v kombinaci s omítan✏mi plochami, zast↵e�ení 
keramickou pálenou krytinou s minimem st↵e�ních otvor�..apod.) v�etn  dochované kontaktní zelen . 
 Dal�í limity vyu⇣ití území: 
 OP za↵ízení technické infrastruktury; 
 Území s archeologick✏mi nálezy (kategorie UAN I) Eva⌦ - intravilán vsi a nejbli⇣�ího okolí;
 OP vodního zdroje II. stupn .
  
 Lh�ta pro po↵ízení územních studií a pro vlo⇣ení dat o t chto studií do evidence územn  plánovací �innosti:
 Lh�ta pro po↵ízení v�ech územních studií a pro vlo⇣ení dat o této studii do evidence územn  plánovací 
�innosti je stanovena na 6 let od vydání zm ny �.1 územního plánu.

k) Údaje o po⌥tu list� územního plánu a po⌥tu v�kres�
 Textová �ást ÚP ve zn ní zm ny �.1 má 10 �íslovan✏ch stran, titulní list a 3 ne�íslované strany (údaje o 
po↵izovateli a projektantovi, záznam o ú�innosti a obsah. Grafická �ást návrhu ÚP má 3 v✏kresy (1. V✏kres základního 
�len ní území, 2. Hlavní v✏kres, 3. V✏kres ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb, opat↵ení a asanací). 

ÚZEMNÍ PLÁN EVA⇤  VE ZN⇥NÍ ZM⇥NY �. 1 

10



©o�

©o�

©o�

©o�

©o�

�o�

©��~�o�

©��~�o�

©��~©o�

©��~¡

©��~��

©��~��

©��~��
©��~��

©��~��

©��~��

©��~��
©��~��

©��~¡

�

É°ÂÃ°Å¸Ã´»½Co¿»¾²·Èow©x

o¿»¾²·Èo¿Z´ÂÃ°Å±Èow�x

©�©

aÉ´¼IoZ´]´½CoÉ¼D½¾ÄoA}�o2�oÅoÉ°ÂÃ°ÅD½C¼oaÉ´¼Iow©��~¡x

aÉ´¼IoZ´]´½CoÉ¼D½¾ÄoA}�o2�oÅo½´É°ÂÃ°ÅD½C¼oaÉ´¼Iow©��~�x

©��~¡

©��~�

©��

É°ÂÃ°Å¸Ã´»½Co¿»¾²·Èo½°ÅÁh´½CoÉ¼D½¾Äow©��~©x

o¿»¾²·Èo¿Z´ÂÃ°Å±Èo½°ÅÁh´½CoÉ¼D½¾Äoow©��~�x

©�©��~©

©�©��~�

�o�o� o�o���
��¢£����o����

2©����o¢�¡�¥��o�������

©�������o�������o2©���

·Á°½¸²´oÂ¿Á;Å½I·¾oaÉ´¼Io¾±²´o�Å°Q

wº°Ã°ÂÃÁ;»½IoaÉ´¼Io�Å°Q�o�¾Áº°oÄo�¸±¾²·¾Å¸²x

·Á°½¸²´oº°Ã°ÂÃÁ;»½I·¾oaÉ´¼Io

©�¢£�¥���o2©���oÂÃ°½¾Å´½Coºo³°ÃÄo��}o�}o����

� �� ��� ��� ��� ��� ���

¥7�¡�¢o©���������
�������o2©���

|o2©����o����o�¥�"
��o©����o�}o�

¿Á¾¹´ºÃ°½Ã�

�½¶}o°Á²·}o�¸²·°´»°o.Ã;³»´Á¾Å;o
Â¿¾»Ä¿Á;²´�
�½¶}o�¸»´½°o�¾Á;Åº¾Å;
�°o�IA;½²´o����~�¶
���o��o�Á°·°o�

�½¶}o°Á²·}o�¸²·°´»°o.Ã;³»´Á¾Å;
°ÄÃ¾Á¸É¾Å°½fo°Á²·¸Ã´ºÃo���o��o���

Â¿Á;Å½Io¾Á¶;½{
ºÃ´ÁfoÉ¼D½Äo2�oÅÈ³°»

¾¿Á;Å½D½;
aZ´³½Io¾Â¾±°
¿¾Z¸É¾Å°Ã´»´

¾É½°A´½IoÂ¿Á;Å½I·¾o¾Á¶;½Ä

³°ÃÄ¼o½°±ÈÃIoaA¸½½¾ÂÃ¸

¹¼C½¾o°o¿ZI¹¼´½I

µÄ½º²´

Á°ÉIÃº¾o°o¿¾³¿¸Â

©;É½°¼o¾oaA¸½½¾ÂÃ¸

|

|

|

|

¿¾Z°³¾ÅCoAIÂ»¾o¿¾Â»´³½IoÉ¼D½È

|�

�±´²o�Å°Qo
����o��������

°³Á´Â°�o�Å°Qo��{o���o��o�¾Å¾Â¸²´

¿»¾²·ÈoÂo¿Á¾ÅDZ´½I¼oÉ¼D½o¹´¹¸²·oÅÈÄh¸ÃIoaÉ´¼½IoÂÃÄ³¸I

�±´²o�¥�"
º}oa}o�¾Áº°oÄo�¸±¾²·¾Å¸²

w������x

�±´²o�¥�"
º}oa}o�Å°Q
w������x

�°Å¸³eÅo·;¹´º

©°o·Z±¸Ã¾Å´¼

¤oÅ¸]½I

�»f½

�Å°QÂºfo¿¾Ã¾º

�»f½Âº;o½;³Áhº°

¤o�´½¶»e

�Å°QÂºfo»´Â�¾Á´²º;o¿D]¸½°
�ÂIo±¾Ä³°

�»¸¼´½ÃeÅoÅfÂº¾º

�¾³o¡´¼IÉ´¼

¡´¼IÉ

�°o]ºÁ°±¾Ã¸

�¾Á¾Å;

£°±Ä»º°

�¾Áº°

�Å°QÂº;oÁ¾º»´

¥¸½¸Aº°

¤o.´±I½°

¤o·Z±¸Ã¾Å°

�»½

¥¾³¾Ã´A

�o�¾Áº;¼

�o�´Á½¾²·¾ÅÄ

©°³½Io�´h;º �Z´³½Io�´h;º

�°³o�;¹´¼

�o�Á½Iº¾ÅÄ

�;¹

�Å°Q

¢



o���
��

���oÁ

���oÁ}

��
�

o¿

��
�

o¿

���o�

���oÁ

���o��

�o�

�o�

�¢

�¢
�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢
�¢

�¢

�¢

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

¥�

¥�

¥�

¥�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥ ¢¥

¡

¡

�¥

�¥

©� ©�

£�

�¥

�¥o|o¢É

£�

¢¥

¢¥

¢¥
¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥
¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

�¥

�¥

�¥

�¥

�¥o|o¢É

¥¢

£�
£�

�¥

�¥
�¥

�¥

�¥

©�

©�

©�

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥
¢¥

¢¥

¢¥

¡
¡ ¡

¡

¡

¡

��o|o¢

��o|o¢

©� ©�
©� ©�

©�

©�

©�

¡
��o|o¢�¥

©�

�

�

©�|©
©�|©

©�|©

©�|©

©�|©

©�|©

©�|©

¢¥

¢¥

�¢

¢�

¡

¡

©o�

©o�

©o�

©o�

©o�

�o�

©��~�o�

©��~�o�

©��~©o�

©��~¡

©��~��

©��~��

©��~��
©��~��

©��~��

©��~��

©��~��
©��~��

©��~¡

½°³Á´¶¸¾½;»½Io±¸¾²´½ÃÁÄ¼o.´±I½

�

ÂÃ°Å ½;ÅÁ·

ÂÃ°Å

ÂÃ°Å

½;ÅÁ·

½;ÅÁ· º¾½²´¿²´o³¾¿Á°Å½Io¸½µÁ°ÂÃÁÄºÃÄÁÈ

º¾½²´¿²´oÃ´²·½¸²ºCo¸½µÁ°ÂÃÁÄºÃÄÁÈ

º¾½²´¿²´oÄÂ¿¾Z;³;½IoºÁ°¹¸½È{o2¢�¢

É½°A´½;o²Èº»¾ÃÁ°Â°

¿°Áº¾Å¸]ÃDo½°oÅ´Z´¹½Do¿ZIÂÃÄ¿½f²·o¿»¾²·;²·

»¾º;»½Io±¸¾²´½ÃÁÄ¼oµÄ½ºA½I

»¸½¸¾Å;oÉ´»´Qo½°ÅÁh´½;oºoÉ°»¾h´½Io|owÅoÁ;¼²¸o��x

»¾º;»½Io±¸¾²´½ÃÁÄ¼o½°ÅÁh´½CoºoÉ°»¾h´½I

»¾º;»½Io±¸¾º¾Á¸³¾Áo½°ÅÁh´½foºoÉ°»¾h´½I

ÃÁ°Â°o½°³É´¼}oÅ´³´½Io¥�o��oº¥

³¸ÂÃÁ¸±ÄA½IoÃÁ°µ¾ÂÃ°½¸²´

ÃÁ°Â°o½°³É´¼½I·¾oÅ´³´½Io¥�o��oº¥o½°ÅÁh´½;oº´oÉÁÄ]´½I

�

»¾º;»½Io±¸¾º¾Á¸³¾ÁooµÄ½ºA½I

Â¸»½¸²´o��}ÃZI³È

Â¸»½¸²´o���}ÃZI³È

½;ÅÁ·

¿»¾²·ÈoÂ¼I]´½Co¾±ÈÃ½Co|oÅ´½º¾ÅÂºC

¿»¾²·ÈoÂ¼I]´½Co¾±ÈÃ½Co|o°Á´;»o¿°½ÂºC·¾o³Å¾Á°

¿»¾²·ÈoÃ´²·½¸²ºCo¸½µÁ°ÂÃÁÄºÃÄÁÈ

|oÂ¸»½¸A½Io³¾¿Á°Å°

¿»¾²·Èo¾±A°½ÂºC·¾oÅÈ±°Å´½I

¿»¾²·ÈoÅfÁ¾±Èo°oÂº»°³¾Å;½I

¿»¾²·Èo³¾¿Á°Å½Io¸½µÁ°ÂÃÁÄºÃÄÁÈ

¿»¾²·ÈoÅ´Z´¹½f²·o¿Á¾ÂÃÁ°½ÂÃÅI

¢¥

�¥

¿»¾²·ÈoÂI³´»½IoÉ´»´½Do|oÉ´»´Qo¾ÂÃ°Ã½I©�

��

¢¥

�¥

¢�

¿»¾²·Èo¾±A°½ÂºC·¾oÅÈ±°Å´½Io|oÂ¿¾ÁÃ¾Å½IoÉ°ZIÉ´½I�¥o|o¢É

¿»¾²·ÈoÁ´ºÁ´°²´¡

¥¢

��o|o¢

£�

�¥

©�

¿»¾²·Èo¿ZIÁ¾³½I

¿»¾²·ÈoÂ¼I]´½Co½´É°ÂÃ°ÅD½C·¾oaÉ´¼I�¢

��

�¢

¿»¾²·ÈoÉ´¼D³D»ÂºC©�

¿»¾²·ÈoÅ¾³½Io°oÅ¾³¾·¾Â¿¾³;ZÂºC

¿»¾²·ÈoÉ´¼D³D»ÂºCo|oÉ°·Á°³È{oÂ°³È{oÉ;·Ä¼´½ºÈ©�|©

¥�

É°ÂÃ°Å¸Ã´»½Co¿»¾²·Èow©x

o¿»¾²·Èo¿Z´ÂÃ°Å±Èow�x

ÂÃ°Å

©�©

aÉ´¼IoZ´]´½CoÉ¼D½¾ÄoA}�o2�oÅoÉ°ÂÃ°ÅD½C¼oaÉ´¼Iow©��~¡x

aÉ´¼IoZ´]´½CoÉ¼D½¾ÄoA}�o2�oÅo½´É°ÂÃ°ÅD½C¼oaÉ´¼Iow©��~�x

©��~¡

©��~�

©��

É°ÂÃ°Å¸Ã´»½Co¿»¾²·Èo½°ÅÁh´½CoÉ¼D½¾Äow©��~©x

o¿»¾²·Èo¿Z´ÂÃ°Å±Èo½°ÅÁh´½CoÉ¼D½¾Äoow©��~�x

©�©��~©

©�©��~�

o¿»¾²·Èo¾¿°ÃZ´½Io½´ÂÃ°Å´±½Io¿¾Å°·Èow�x�

�o�o� o�o���
��¢£����o����

2©����o¢�¡�¥��o�������

©�������o�������o2©���

·Á°½¸²´oÂ¿Á;Å½I·¾oaÉ´¼Io¾±²´o�Å°Q

wº°Ã°ÂÃÁ;»½IoaÉ´¼Io�Å°Q�o�¾Áº°oÄo�¸±¾²·¾Å¸²x

·Á°½¸²´oº°Ã°ÂÃÁ;»½I·¾oaÉ´¼Io

©�¢£�¥���o2©���oÂÃ°½¾Å´½Coºo³°ÃÄo��}o�}o����

� �� ��� ��� ��� ��� ���

���¥��oo¥7�¡�¢
|o2©����o����o�¥�"

��o©����o�}o�

¿Á¾¹´ºÃ°½Ã�

�½¶}o°Á²·}o�¸²·°´»°o.Ã;³»´Á¾Å;o
Â¿¾»Ä¿Á;²´�
�½¶}o�¸»´½°o�¾Á;Åº¾Å;
�°o�IA;½²´o����~�¶
���o��o�Á°·°o�

�½¶}o°Á²·}o�¸²·°´»°o.Ã;³»´Á¾Å;
°ÄÃ¾Á¸É¾Å°½fo°Á²·¸Ã´ºÃo���o��o���

ÄÁ±°½¸ÂÃ¸²º;oº¾½²´¿²´ow¿»¾²·ÈoÂoÁ¾É³I»½f¼oÅÈÄh¸ÃI¼x

Â¿Á;Å½Io¾Á¶;½{
ºÃ´ÁfoÉ¼D½Äo2�oÅÈ³°»

¾¿Á;Å½D½;
aZ´³½Io¾Â¾±°
¿¾Z¸É¾Å°Ã´»´

¾É½°A´½IoÂ¿Á;Å½I·¾o¾Á¶;½Ä

³°ÃÄ¼o½°±ÈÃIoaA¸½½¾ÂÃ¸

¹¼C½¾o°o¿ZI¹¼´½I

µÄ½º²´

Á°ÉIÃº¾o°o¿¾³¿¸Â

©;É½°¼o¾oaA¸½½¾ÂÃ¸

|

|

|

|

¿¾Z°³¾ÅCoAIÂ»¾o¿¾Â»´³½IoÉ¼D½È

|�

�±´²o�Å°Qo
����o��������

°³Á´Â°�o�Å°Qo��{o���o��o�¾Å¾Â¸²´

�±´²o�¥�"
º}oa}o�¾Áº°oÄo�¸±¾²·¾Å¸²

w������x

�±´²o�¥�"
º}oa}o�Å°Q
w������x

�°Å¸³eÅo·;¹´º

©°o·Z±¸Ã¾Å´¼

¤oÅ¸]½I

�»f½

�Å°QÂºfo¿¾Ã¾º

�»f½Âº;o½;³Áhº°

¤o�´½¶»e

�Å°QÂºfo»´Â�¾Á´²º;o¿D]¸½°
�ÂIo±¾Ä³°

�»¸¼´½ÃeÅoÅfÂº¾º

�¾³o¡´¼IÉ´¼

¡´¼IÉ

�°o]ºÁ°±¾Ã¸

�¾Á¾Å;

£°±Ä»º°

�¾Áº°

�Å°QÂº;oÁ¾º»´

¥¸½¸Aº°

¤o.´±I½°

¤o·Z±¸Ã¾Å°

�»½

¥¾³¾Ã´A

�o�¾Áº;¼

�o�´Á½¾²·¾ÅÄ

©°³½Io�´h;º �Z´³½Io�´h;º

�°³o�;¹´¼

�o�Á½Iº¾ÅÄ

�;¹

�Å°Q

¢



¥¤�

¥¤�

¥¤�
¥¤�

¥£�

¥£�

¥��

�¥

�

°Â°½°²´o½´ÅÈÄhIÅ°½f²·oÉ´¼D³D»Âºf²·o¾±¹´ºÃeow¥��x

Å´Z´¹½Co¿Á¾ÂÃÁ°½ÂÃÅIo|o¿°Áº¾Å¸]ÃDow�¥x

o½°ÅÁh´½;o¿»¾²·°oÅ´Z´¹½C·¾o¿Á¾ÂÃÁ°½ÂÃÅI
Âo¼¾h½¾ÂÃIoÄ¿»°Ã½D½Io¿Z´³ºÄ¿½I·¾o¿Á;Å°

©�

Å´½º¾Å½IoÅ´³´½Io¥�o��oº¥ow¥£�x

o o o ooooooooooooo É°»¾h´½Io¿ÁÅºeoaÉ´¼½I·¾oÂÈÂÃC¼Äo´º¾»¾¶¸²ºCoÂÃ°±¸»¸ÃÈow¥¤x
o o o o o o o

©�

�o�o� o�o���
��¢£����o����

2©����o¢�¡�¥��o�������

Å´Z´¹½Do¿Á¾Â¿D]½CoÂÃ°Å±ÈoÃ´²·½¸²ºCo¸½µÁ°ÂÃÁÄºÃÄÁÈ

¿»¾²·ÈoÅ´Z´¹½Do¿Á¾Â¿D]½f²·o¾¿°ÃZ´½I

°Â°½°²´

·Á°½¸²´oÂ¿Á;Å½I·¾oaÉ´¼Io¾±²´o�Å°Q

wº°Ã°ÂÃÁ;»½IoaÉ´¼Io�Å°Q�o�¾Áº°oÄo�¸±¾²·¾Å¸²x

·Á°½¸²´oº°Ã°ÂÃÁ;»½I·¾oaÉ´¼Io

ÃÁ°µ¾ÂÃ°½¸²´ow¥£�x

� �� ��� ��� ��� ��� ���

¥7�¡�¢o
¥�+����o�¡�¢��.�7��o¢£�¥��{

���£+���o�o�¢�����
|o2©����o����o�¥�"o��o©����o�}o�

¿Á¾¹´ºÃ°½Ã�

�½¶}o°Á²·}o�¸²·°´»°o.Ã;³»´Á¾Å;o
Â¿¾»Ä¿Á;²´�
�½¶}o�¸»´½°o�¾Á;Åº¾Å;
�°o�IA;½²´o����~�¶
���o��o�Á°·°o�

�½¶}o°Á²·}o�¸²·°´»°o.Ã;³»´Á¾Å;
°ÄÃ¾Á¸É¾Å°½fo°Á²·¸Ã´ºÃo���o��o���

Â¿Á;Å½Io¾Á¶;½{
ºÃ´ÁfoÉ¼D½Äo2�oÅÈ³°»

¾¿Á;Å½D½;
aZ´³½Io¾Â¾±°
¿¾Z¸É¾Å°Ã´»´

¾É½°A´½IoÂ¿Á;Å½I·¾o¾Á¶;½Ä

³°ÃÄ¼o½°±ÈÃIoaA¸½½¾ÂÃ¸

¹¼C½¾o°o¿ZI¹¼´½I

µÄ½º²´

Á°ÉIÃº¾o°o¿¾³¿¸Â

©;É½°¼o¾oaA¸½½¾ÂÃ¸

|

|

|

|

¿¾Z°³¾ÅCoAIÂ»¾o¿¾Â»´³½IoÉ¼D½È

|�

�±´²o�Å°Qo
����o��������

°³Á´Â°�o�Å°Qo��{o���o��o�¾Å¾Â¸²´

�±´²o�¥�"
º}oa}o�¾Áº°oÄo�¸±¾²·¾Å¸²

w������x

�±´²o�¥�"
º}oa}o�Å°Q
w������x

�°Å¸³eÅo·;¹´º

©°o·Z±¸Ã¾Å´¼

¤oÅ¸]½I

�»f½

�Å°QÂºfo¿¾Ã¾º

�»f½Âº;o½;³Áhº°

¤o�´½¶»e

�Å°QÂºfo»´Â�¾Á´²º;o¿D]¸½°
�ÂIo±¾Ä³°

�»¸¼´½ÃeÅoÅfÂº¾º

�¾³o¡´¼IÉ´¼

¡´¼IÉ

�°o]ºÁ°±¾Ã¸

�¾Á¾Å;

£°±Ä»º°

�¾Áº°

�Å°QÂº;oÁ¾º»´

¥¸½¸Aº°

¤o.´±I½°

¤o·Z±¸Ã¾Å°

�»½

¥¾³¾Ã´A

�o�¾Áº;¼

�o�´Á½¾²·¾ÅÄ

©°³½Io�´h;º �Z´³½Io�´h;º

�°³o�;¹´¼

�o�Á½Iº¾ÅÄ

�;¹

�Å°Q

¢



o���
��

���oÁ

���oÁ}

��
�

o¿

��
�

o¿

���o�

���oÁ

���o��

o�¡��o�

o�¡��o�

o�¡��o�

o�¡��o�

¥��

�
�¢

¥©

���

�

��
��

�

��
��

�

�

�

�o�

�o�

o£�

o¢�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

o£�

�¢

�¢
�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢
�¢

�¢

�¢

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

©�

¥�

¥�

¥�

¥�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

�¢

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥ ¢¥

¡

¡

�¥

�¥

©� ©�

£�

�¥

�¥o|o¢É

£�

¢¥

¢¥

¢¥
¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥
¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

�¥

�¥

�¥

�¥

�¥o|o¢É

¥¢

£�
£�

�¥

�¥
�¥

�¥

�¥

©�

©�

©�

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥

¢¥
¢¥

¢¥

¢¥

¡
¡ ¡

¡

¡

¡

��o|o¢

��o|o¢

©� ©�
©� ©�

©�

©�

©�

¡
��o|o¢�¥

©�

�

�

©�|©
©�|©

©�|©

©�|©

©�|©

©�|©

©�|©

¢¥

¢¥

�¢

¢�

¡

¡

©o�

©o�

©o�

©o�

©o�

�o�

�±´²o��¡¤�
º}oa}o�´ÁÄ²

�±´²o��¡¤�
º}oa}o�´Á½¾²·¾Å

�±´²o�.���|��©��
º}oa}o�¾³±Á°³´²

�±´²o�.���|��©��
º}oa}o�Á½Iº¾Å

�DÂÃ¾o�������¥���
º}oa}o�¾¿»É´

�DÂÃ¾o�¤�¨��o½}o��+�
º}oa}o�¾ÂÃ´»´²o½}o�·ZI

�±´²o�+�¢��
º}oa}o�´Å¾ÄÂÈ

�±´²o��¡¤�
º}oa}o¢ÃÁ°³¾½¸²´oÄo�;ÃºÄ

�´Å¾ÄÂÈ

�·Á°ÂÃI½

�¾¿»É´

��+�

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

o�
�

¡
�¢

o�
�£

�
�

�+
��

�
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
o�

�
¡

�¢
o�

�
¤

�
¨

©��~�o�

©��~�o�

©��~©o�

©��~¡

©��~��

©��~��

©��~��
©��~��

©��~��

©��~��

©��~��
©��~��

©��~¡

¿¾É´¼ºÈoÄÁA´½Coºo¿»½D½IoµÄ½º²Io»´Â°

½°³Á´¶¸¾½;»½Io±¸¾²´½ÃÁÄ¼o.´±I½

o»¸¼¸ÃÈoÅÈÄh¸ÃIoaÉ´¼Io°o¹¸½;o¾¼´É´½I

¿¾É½}xoo|oo +´]´½CoaÉ´¼Io¹´oÉ°Z°É´½¾o³¾oÉÁ°½¸Ã´»½f²·o¾±»°ÂÃIoo

¾²·Á°½°oºÄ»ÃÄÁ½I·¾o±¾·°ÃÂÃÅI

oºÄ»ÃÄÁ½Io¿°¼;ÃºÈowÅ¸É}o¾³º°ÉÈx

aÉ´¼IoÂo°Á²·´¾»¾¶¸²ºf¼¸o½;»´ÉÈ

³Á¾±½Co¿°¼;ÃºÈow¿¾¼½Iº{oºZIhx

¾²·Á°½½Co¿;Â¼¾oÂ¸»½¸²

·Á°½¸²´o��o¼o¾³o¾ºÁ°¹´o»´Â°

¾²·Á°½½Co¿;Â¼¾o½°³É´¼}oÅ´³´½Io¥�oo°o´»´ºÃÁ¸²ºf²·oÂÃ°½¸²

É°ÂÃ;ÅºÈo¿Á°Å¸³´»½Co°ÄÃ¾±ÄÂ¾ÅCo³¾¿Á°ÅÈ�

aA´»¾ÅCoº¾¼Ä½¸º°²´o

É;Â¾±¾Å°²IoZ°³ÈoÅ´Z´¹½C·¾oÅ¾³¾Å¾³Ä

�

ÂÃ°Å ½;ÅÁ·

ÂÃ°Å ½;ÅÁ·

ÂÃ°Å ½;ÅÁ·

ÂÃ°Å ½;ÅÁ·

ÂÃ°Å ½;ÅÁ· º¾½²´¿²´o³¾¿Á°Å½Io¸½µÁ°ÂÃÁÄºÃÄÁÈ

º¾½²´¿²´oÃ´²·½¸²ºCo¸½µÁ°ÂÃÁÄºÃÄÁÈ

º¾½²´¿²´oÄÂ¿¾Z;³;½IoºÁ°¹¸½È{o2¢�¢

É½°A´½;o²Èº»¾ÃÁ°Â°

¿°Áº¾Å¸]ÃDo½°oÅ´Z´¹½Do¿ZIÂÃÄ¿½f²·o¿»¾²·;²·

»¾º;»½Io±¸¾²´½ÃÁÄ¼oµÄ½ºA½I

»¸½¸¾Å;oÉ´»´Qo½°ÅÁh´½;oºoÉ°»¾h´½Io|owÅoÁ;¼²¸o��x

»¾º;»½Io±¸¾²´½ÃÁÄ¼o½°ÅÁh´½CoºoÉ°»¾h´½I

»¾º;»½Io±¸¾º¾Á¸³¾Áo½°ÅÁh´½foºoÉ°»¾h´½I

ÃÁ°Â°o½°³É´¼}oÅ´³´½Io¥�o��oº¥

³¸ÂÃÁ¸±ÄA½IoÃÁ°µ¾ÂÃ°½¸²´

ÃÁ°Â°o½°³É´¼}oÅ´³´½Io¥�o��oº¥o½°ÅÁh´½;oº´oÉÁÄ]´½I

ÂÃÄ³½Èo½°oÅ´Z´¹½Do¿ZIÂÃÄ¿½f²·o¿¾É´¼²I²·

����ª©p }p£¤�¦�����p �����£��p¦©��¦���£¤�p p �p }p �²µ³¾Jp b[±´|p ¿Â´¹¾±³µp ÀÂ±»Ä¹³»D¸¿p ¼D»±[µ�p �p }p
¸¿ÃÄ¹¾µ³pr¥p/Æ±Â¸fr�p�p}p¿²³¸¿´�p�p}p»±À¼¹B»±�p�p}pÆJ³µbBµ¼¿ÆDp¸[¹^ÄE�p�p}p»¿ÅÀ±¼¹^ÄE|pÀ¼<i¿ÆgpÆ¿¼µº²±¼�p
�p }p ²gÆ±¼<p ^»¿¼±p �Æ±R»±p xÊ<½EÂp Ê²Å´¿Æ<¾Jp ¦µ¾»¿ÆÃ»D¸¿p ³µ¾ÄÂ±p ³µ¼¿i¹Æ¿Ä¾J¸¿p ÆÊ´E¼<Æ<¾Jy|p �p }p
À¿i<Â¾JpÊ²Â¿º¾¹³µ|p�p}pÆµ[µº¾DpÀ¿¸[µ²¹^ÄEp~

����ª©p}p�£¤�¤��p¦©��¦���£¤�ppppp¤�p}pÃÄ±¾¿Æ¹^ÄEpÄ[J´E¾D¸¿p¿´À±´Å�p£�p}pÃ²EÂ¾gp´ÆfÂ

�

»¾º;»½Io±¸¾º¾Á¸³¾ÁooµÄ½ºA½I

³¾A°Â½DoÄº»¸³½D½foÂ´ÂÄÅ

oÄº»¸³½D½foÂ´ÂÄÅ

¿¾³³¾»¾Å°½CoaÉ´¼IoA}o����

��o¥©o��}oÂÃÄ¿½Do�Å°Q

��o¥©o�}oÂÃÄ¿½Do�Å°Q

É½°A´½;oÃÄÁ¸ÂÃ¸²º;oÃÁ°Â°owÅ¸É}o¾³º°ÉÈx

Â¸»½¸²´o��}ÃZI³È

Â¸»½¸²´o���}ÃZI³È

��o¥©o��}oÂÃÄ¿½Do�]´½Co�;É½Do|o�Ä³È½Do½°³o�·ZIo|o¹I¼°²IoaÉ´¼Io

��o¥©o��}oÂÃÄ¿½Do�]´½Co�;É½Do|o�Ä³È½Do½°³o�·ZI

oÃ´»´º¾¼Ä½¸º°A½Ioº°±´»¾Å;oÂI_

½;ÅÁ·

¿»¾²·ÈoÂ¼I]´½Co¾±ÈÃ½Co|oÅ´½º¾ÅÂºC

¿»¾²·ÈoÂ¼I]´½Co¾±ÈÃ½Co|o°Á´;»o¿°½ÂºC·¾o³Å¾Á°

¿»¾²·ÈoÃ´²·½¸²ºCo¸½µÁ°ÂÃÁÄºÃÄÁÈ

|oÂ¸»½¸A½Io³¾¿Á°Å°

¿»¾²·Èo¾±A°½ÂºC·¾oÅÈ±°Å´½I

¿»¾²·ÈoÅfÁ¾±Èo°oÂº»°³¾Å;½I

¿»¾²·Èo³¾¿Á°Å½Io¸½µÁ°ÂÃÁÄºÃÄÁÈ

¿»¾²·ÈoÅ´Z´¹½f²·o¿Á¾ÂÃÁ°½ÂÃÅI

¢¥

�¥

¿»¾²·ÈoÂI³´»½IoÉ´»´½Do|oÉ´»´Qo¾ÂÃ°Ã½I©�

��

¢¥

�¥

¢�

¿»¾²·Èo¾±A°½ÂºC·¾oÅÈ±°Å´½Io|oÂ¿¾ÁÃ¾Å½IoÉ°ZIÉ´½I�¥o|o¢É

¿»¾²·ÈoÁ´ºÁ´°²´¡

¥¢

��o|o¢

£�

�¥

©�

¿»¾²·Èo¿ZIÁ¾³½I

¿»¾²·ÈoÂ¼I]´½Co½´É°ÂÃ°ÅD½C·¾oaÉ´¼I�¢

��

�¢

¿»¾²·ÈoÉ´¼D³D»ÂºC©�

¿»¾²·ÈoÅ¾³½Io°oÅ¾³¾·¾Â¿¾³;ZÂºC

¿»¾²·ÈoÉ´¼D³D»ÂºCo|oÉ°·Á°³È{oÂ°³È{oÉ;·Ä¼´½ºÈ©�|©

¥�

¾±¹´ºÃÈo¿°¼;Ãº¾ÅC·¾oÉ;¹¼ÄowÅ¸É}o¾³º°ÉÈx

É°ÂÃ°Å¸Ã´»½Co¿»¾²·Èow©x

o¿»¾²·Èo¿Z´ÂÃ°Å±Èow�x

ÂÃ°Å

©�©

aÉ´¼IoZ´]´½CoÉ¼D½¾ÄoA}�o2�oÅoÉ°ÂÃ°ÅD½C¼oaÉ´¼Iow©��~¡x

aÉ´¼IoZ´]´½CoÉ¼D½¾ÄoA}�o2�oÅo½´É°ÂÃ°ÅD½C¼oaÉ´¼Iow©��~�x

©��~¡

©��~�

©��

É°ÂÃ°Å¸Ã´»½Co¿»¾²·Èo½°ÅÁh´½CoÉ¼D½¾Äow©��~©x

o¿»¾²·Èo¿Z´ÂÃ°Å±Èo½°ÅÁh´½CoÉ¼D½¾Äoow©��~�x

©�©��~©

©�©��~�

o¿»¾²·Èo¾¿°ÃZ´½Io½´ÂÃ°Å´±½Io¿¾Å°·Èow�x�

�o�o� o�o���
��¢£����o����

2©����o¢�¡�¥��o�������

©�������o�������o2©���

·Á°½¸²´oÂ¿Á;Å½I·¾oaÉ´¼Io¾±²´o�Å°Q

wº°Ã°ÂÃÁ;»½IoaÉ´¼Io�Å°Q�o�¾Áº°oÄo�¸±¾²·¾Å¸²x

·Á°½¸²´oº°Ã°ÂÃÁ;»½I·¾oaÉ´¼Io

·Á°½¸²´o¾ºÁ´ÂÄo�¾Ä½Èo|o�¸Ã¾¼DZ¸²´ow2ÂÃ´²ºfoºÁ°¹xo

©�¢£�¥���o2©���oÂÃ°½¾Å´½Coºo³°ÃÄo��}o�}o����

� �� ��� ��� ��� ��� ���

���¡�������oo¥7�¡�¢
|o��6¥������o2©������o����¤o�¥�"

��o©����o�}o�

¿Á¾¹´ºÃ°½Ã�

�½¶}o°Á²·}o�¸²·°´»°o.Ã;³»´Á¾Å;o
Â¿¾»Ä¿Á;²´�
�½¶}o�¸»´½°o�¾Á;Åº¾Å;
�°o�IA;½²´o����~�¶
���o��o�Á°·°o�

�½¶}o°Á²·}o�¸²·°´»°o.Ã;³»´Á¾Å;
°ÄÃ¾Á¸É¾Å°½fo°Á²·¸Ã´ºÃo���o��o���

����©¨�

ÄÁ±°½¸ÂÃ¸²º;oº¾½²´¿²´ow¿»¾²·ÈoÂoÁ¾É³I»½f¼oÅÈÄh¸ÃI¼x

����ª©p }p¤¥¢�£¤����p¤¢�£©�p½¿´Â<pxÃ½EÂp�¹²¿³¸¿Æ¹³µp }p ¿À¼Êµp }p�¿Â»±p }p�¸Â±ÃÄJ¾p }p µÂÅ³y�pÊµ¼µ¾<p
x ¿À¼Êµp}p�Æ±Rp}p�¿Â»±y
~
����ª©p}p�¥�¤¥¢��p ���¤�©�p���¢����p �£���p»±À¼µpÃÆ~p�¿Ãµ¶±�pÃ¿³¸±p�³³µp�¿½¿~
�³¸Â±¾¾DpÀ<Ã½¿pÀ[¹p±Â³¸µ¿¼¿·¹³»Dp¾µ½¿Æ¹ÄDp »Å¼ÄÅÂ¾JpÀ±½<Ä³µp�µÆ¿ÅÃÉ�p�³¸Â±¾¾DpÀ<Ã½¿pÃÄ<Ä¾J¸¿p
Ê<½»Åp�¹²¿³¸¿Æ¹³µ~

����ª©p}p�����¤©p ���¤��¦���pª���¥�pÅÃµ´¼¿ÃÄpB~À~p��pÅÃµ´¼¿ÃÄpB~À~p��ppÀfÆ¿´¾JpÊ´E¾<p»±À¼µ~

·Á°½¸²´o¾²·Á°½½C·¾o¿;Â¼°o¿Z¸o½´¼¾Å¸ÃCoºÄ»ÃÄÁ½Io¿°¼;Ã²´

¥�� É´¼½IoÅ¾³¾¹´¼

¹I¼°²IoÉ°ZIÉ´½IoÅ´Z´¹½C·¾oÅ¾³¾Å¾³Ä

A´Á¿°²IoÂÃ°½¸²´oÅ¾³;Á´½Âº;�¢

¥©

�

¿Á¾³ÄºÃ¾Å¾³

��o¿Á¾³ÄºÃ¾Å¾³Ä

ÅI²´aA´»¾Å;oÅ¾³½Io½;³Áh

o·Á°½¸²´o¿ZIÁ¾³½I·¾o¿°ÁºÄo�¾»½Io�¾¾·ZI

´ÅÁ¾¿ÂºÈoÅfÉ½°¼½;o»¾º°»¸Ã°o|o©��2o�Å°QÂº;oÁ¾º»´

¾²·Á°½½Co¿;Â¼¾oÉÅ»;]ÃDo²·Á;½D½C·¾oaÉ´¼I

¿¾É½}xoo|oo�´»CoÂ¿Á;Å½IoaÉ´¼Io¹´oÉ;¹¼¾Åf¼oaÉ´¼I¼o

�¸½¸ÂÃ´ÁÂÃÅ°o¾±Á°½ÈoÉo·»´³¸Âº°o¿¾Å¾»¾Å;½IoÅÈ¹¼´½¾Å°½f²·o³ÁÄ·eoÂÃ°Å´±

�±´²o�¥�"
º}oa}o�¾Áº°oÄo�¸±¾²·¾Å¸²

w������x

�±´²o�¥�"
º}oa}o�Å°Q
w������x

�°Å¸³eÅo·;¹´º

©°o·Z±¸Ã¾Å´¼

¤oÅ¸]½I

�»f½

�Å°QÂºfo¿¾Ã¾º

�»f½Âº;o½;³Áhº°

¤o�´½¶»e

�Å°QÂºfo»´Â�¾Á´²º;o¿D]¸½°
�ÂIo±¾Ä³°

�»¸¼´½ÃeÅoÅfÂº¾º

�¾³o¡´¼IÉ´¼

¡´¼IÉ

�°o]ºÁ°±¾Ã¸

�¾Á¾Å;

£°±Ä»º°

�¾Áº°

�Å°QÂº;oÁ¾º»´

¥¸½¸Aº°

¤o.´±I½°

¤o·Z±¸Ã¾Å°

�»½

¥¾³¾Ã´A

�o�¾Áº;¼

�o�´Á½¾²·¾ÅÄ

©°³½Io�´h;º �Z´³½Io�´h;º

�°³o�;¹´¼

�o�Á½Iº¾ÅÄ

�;¹

�Å°Q

¢


