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A  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚP LOMNICE NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) 
 
   Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Lomnice ( dále jen návrhu ÚP) na životní prostředí 

zpracoval v dubnu 2010 RNDr. Jan Křivanec, Karlovy Vary, autorizovaná osoba dle § 19 zákona č. 

100/2001 SB., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, rozhodnutí č. j. 29148/ENV/06 

ze dne 05.05.2006. 

 

   V kapitole 5 „Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD“ 

v závěrečné části „Výsledky hodnocení“ str. 17-19 vymezil RNDr. J. Křivanec problémové a 

potenciálně problémové návrhy, které nejsou z hlediska jejich vlivu na životní prostředí 

akceptovatelné. V rámci této kapitoly navrhl RNDr. J. Křivanec tato kompenzační opatření na úpravu 

návrhu ÚP tak, aby se vliv návrhu ÚP na životní prostředí minimalizoval: 

 

∗∗∗∗ V řešení návrhu ÚP je t řeba upravit (zmenšit) tyto plochy: 

*Plochy bydlení:  

B2-Z – vypustit z navrhované plochy severovýchodní část na p. p. č. 523/12, 

B4-Z – vypustit z navrhované plochy severní třetinu přiléhající k ČOV. 

 

Poznámka: Práce RNDr. J. Křivance „Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Lomnice na životní prostředí, 

duben 2010“ je zpracována v samostatně svázaném výtisku a tvoří nedílnou součást tohoto 

Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Lomnice na udržitelný rozvoj území. 
 

 
B  VYHODNOCENÍ VLIVŮ  NÁVRHU ÚP LOMNICE NA 
ÚZEMÍ NATURA 2000   
 

Návrh ÚP Lomnice posoudil RNDr. Oldřich Bušek, autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i 

zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, rozhodnutí č. j. 630/3245/04 ze dne 30.11.2004. RNDr. O. 

Bušek zpracoval v březnu 2010 „ÚP Lomnice – návrh hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000“. Dr. Bušek došel v kapitole 5 „Závěry a doporučení“ , str.11,  své práce k těmto závěrům: 

 

„Realizací záměrů obsažených v návrhu územního plánu Lomnice nedojde k závažnému nebo 

nevratnému poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně jsou evropsky 

významné lokality CZ0413184 Pískovna Erika a CZ0413185 Matyáš určeny. 

  Nedojde ani k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně je toto území 

určeno (§45g zákona č. 114/1992 Sb.). Návrh ÚP nemá významný negativní vliv na celistvost a 

předměty ochrany EVL. 

 

Doporučená opatření ke zmírnění nebo eliminaci potenciálních negativních vlivů: 

- vyjmout zastavitelnou plochu B4-Z, která je situována uvnitř hranice EVL Matyáš, z návrhu ÚP.“ 

 

  Poznámka: Práce RNDr. O.Buška „ÚP Lomnice – návrh  hodnocení vlivu koncepce na lokalitu 

soustavy Natura 2000“, březen 2010, je zpracována v samostatně svázaném výtisku a tvoří nedílnou 

součást tohoto Vyhodnocení vlivu Návrhu ÚP Lomnice na udržitelný rozvoj území. 
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C VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚP LOMNICE NA STAV 
A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH 
JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH  
   

  Vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj územní podle vybraných ÚAP je zpracováno na základě 

předaných ÚAP pro obec Lomnice, které předal projektantovi pořizovatel MěÚ Sokolov a dále které si 

doplnil projektant v rámci doplňujících průzkumů a rozborů. 

   Kapitoly A a B tohoto vyhodnocení (samostatné posudky SEA a Natura 2000) se již zabývaly 

hodnocením vlivu koncepce návrhu ÚP Lomnice na tyto ÚAPO: 

∗ jevy 5 - 15, 16, 19; kulturní a historické hodnoty území 

∗ jevy 17 -18, 20 - 36; ochrana přírodní krajiny 

∗ jevy 37 - 43; zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

∗ jevy 44 - 56; vodní režim 

∗ jevy 57 - 63, 66; horninové prostředí a geologie 

∗    jevy 64 - 65; hygiena životního prostředí 

 

   Proto se tato kapitola zabývá možným vlivem návrhu ÚP pouze na vybrané zbývající ÚAPO: 

 
C.01 Plochy s rozdílným zp ůsobem využití (jevy 2-4):  
 
* Plochy výroby  

  Návrh ÚP téměř výhradně výrobní plochy pouze stabilizuje. Výrobní plochy jsou na území obce 

soustředěny do lokalit: 

• lokalita mezi silnicí III/1812 na Vintí řov a lomem Ji ří:  

  Výrobní a dopravní provozy v bývalých areálech technického a technologického zázemí Lomnického 

lomu a lomu Družba. Návrh ÚP v této lokalitě navrhuje 1 nový zastavitelný areál drobné výroby 

vklíněný mezi lesnickou rekultivací severních svahů Lomnického lomu. Celkem navrženo 0,7 ha 

zastavitelných ploch výroby. 

• lokalita na severozápad ě obce: 

  Stabilizovány 2 areály drobné výroby bez rozvoje. 

 

* Plochy ob čanského vybavení  
  V obci je rozsáhlá škála zastavěných ploch občanského vybavení a to i ploch občanského vybavení 

veřejné infrastruktury ozn. OI. Tyto plochy OI jsou navíc koncentrovány do jednoho místa do centra 

kolem kostela sv. Jiljí. Do Podkrušnohorské výsypky je vklíněný areál sportovní střelnice, u pískovny 

Erika západně od silnice II/221 na Kraslice je stabilizován areál agroturistiky. 

  Rozsáhlý sportovní areál je rozložený kolem hřbitova. Návrh ÚP doplňuje občanské vybavení jak 

charakteru OI (rozšíření kulturního domu včetně letní scény), tak i sportovní plochy (sportovní hala).U 

obytné zóny Týn – západ (plocha B1-Z) řeší návrh ÚP víceúčelové hřiště. Celkem návrh ÚP navrhuje 

0,24 ha přestavbových ploch občanského vybavení a 0,63 ha zastavitelných ploch občanského 

vybavení. 

 

* Plochy k obnov ě nebo op ětovnému využití znehodnoceného území   

  Návrh ÚP ve velké míře řeší přestavbové plochy: 
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* plochy a koridory, které sloužily těžbě uhlí:  

- Podkrušnohorská výsypka – převzata sanace a rekultivace dle DÚR, 

- koridor důlní vlečky - navržena cyklotrasa regionálního významu Vintířov – Lomnice – Svatava – 

jezero Medard. 

* přestavba zahrádkářských kolonií - navrženo bydlení 

* přestavba stávajících objektů v obci na bydlení 

Celkem návrh ÚP navrhuje 1,41 ha přestavbových ploch. 

 

C.02 Technická infrastruktura (jevy 67-87):  
 
  Územní plán pozitivně ovlivní rozvoj a kvalitu technické infrastruktury na území obce. ÚP navazuje 

na stávající koncepci zásobování obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu Horka a na centrální 

čištění splaškových vod v ČOV Lomnice. ÚP navazuje na plynofikaci území a rozšiřuje jí i pro 

navrženou zástavbu. Pro zajištění plynulosti dodávek elektrické energie řeší ÚP nové trasy VN 22 kV 

a nové TS. 

 

C.03 Dopravní infrastruktura (jevy 88-106):  
 
  Návrh ÚP v podstatě stabilizuje stávající dopravní infrastrukturu na území obce – jsou stabilizovány 

jak silnice II. a III. třídy, tak i parkoviště. Místní komunikace jsou stabilizovány rovněž. Drážní ani 

letecká doprava se na území obce nevyskytuje. 

  ÚP nenavrhuje na území obce žádnou zastavitelnou ani přestavbovou plochu dopravy. Na 

sanovaném tělese důlní vlečky je navržena cyklotrasa regionálního významu. 

 

C.04 Zastavitelné plochy (jev 117):  
 
  Návrh ÚP řeší celkem na území obce 32,5 ha zastavitelných ploch v jedné etapě bez udání 

časového horizontu. Plných 30,3 ha zastavitelných ploch je navrženo pro bydlení, 0,9 ha je navrženo 

pro veřejná prostranství (veřejná sídelní zeleň), 0,63 ha pro občanské vybavení, 0,7 ha výrobních 

ploch. Obec se bude rozvíjet jako klidová obytně obslužná obec.  

  Územně je Lomnice limitovaná patou Podkrušnohorské výsypky, dalšími lesnickými i zemědělskými 

rekultivacemi, plochami Natura 2000 a v neposlední řadě postupujícím lomem Jiří, jeho závaznou linií 

těžby včetně lesnické rekultivace na jižních svazích Lomnického lomu. Návrh ÚP výrazně soustřeďuje 

zástavbu bydlení, služeb a občanského vybavení na Lomnický vrch, zejména na jeho západní a jižní 

svah. Návrh ÚP vytváří na navržených 30,3 ha zastavitelných ploch bydlení a na 0,98 ha 

přestavbových ploch bydlení podmínky pro 600 nových obyvatel obce Lomnice. 

 
C.05  SWOT  analýza potenciálu rozvoje obce Lomnice  podle 
jednotlivých pilí řů udržitelného rozvoje území:  
 
   Na základě zjištěných skutečností prezentovaných v obou vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Lomnice 

(posudek SEA a Natura 2000 - kap. A, B) a v kapitolách C1, C2, C3  bylo možno sestavit jednoduché 

SWOT analýzy. 

 

Analýzy SWOT jsou členěny podle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území: 
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1 Podmínky pro p říznivé životní prost ředí 
 

Slabé stránky Silné stránky 
- dlouhodobá těžba hnědého uhlí v otevřeném 

lomu Jiří, 

- zvýšení fragmentace krajiny, 

- snížení ekologické stability území. 

- probíhající zemědělské a lesnické rekultivace 

na Podkrušnohorské výsypce, 

- ochranná lesnická rekultivace v předstihu na 

jižních svazích Lomnického lomu, 

Hrozby P říležitosti 
- zhoršení životního prostředí těžbou hnědého 

uhlí na lomu Jiří, 

- znehodnocení podmínek zemědělské výroby, 

- ohrožení ekologické stability území, 

- ohrožení břehové zeleně vodních ploch a 

toků, 

- ohrožení ploch systému Natura 2000. 

- vznik nové kulturní krajiny na 

Podkrušnohorské výsypce, 

- zlepšení retenčních podmínek na území 

obce. 

 

 
2  Podmínky pro hospodá řský rozvoj 
 

Slabé stránky Silné stránky 
- limitované prostorové podmínky pro rozvoj 

obce, 

- ukončená těžba v lomu štěrkopísku Erika, 

- minimální rozvoj výroby. 

- kapacitní a kvalitní technická infrastruktura, 

- dobré dopravní napojení na silnice II. a III. 

třídy, 

- probíhající těžba hnědého uhlí v lomu Jiří, 

- přestavba bývalého zázemí lomu Družba na 

výrobní areály. 

Hrozby P říležitosti 
- prezentace Lomnice jako klidové obytně 

obslužné obce bez průmyslu 

- lom Jiří jako dlouhodobý zdroj pracovních 

příležitostí 

 
3  Podmínky pro soudržnost spole čenství obyvatel 
 

Slabé stránky Silné stránky 
- zvláště chráněné plochy EVL Natura 2000 

jako prostorový limit rozvoje obce, 

- malý podíl výrobních a obslužných ploch jako 

zdroje pracovní příležitosti pro obyvatele 

obce, 

- rozsáhlá kobercová obytná zástavba bez 

dostatečného zázemí veřejné zeleně, 

- nerovnoměrně rozmístěné sportovní plochy. 

- stabilizace a zvýšení počtu obyvatel obce, 

- převaha bytů v nových RD, 

- sportovně rekreační vyžití obyvatel. 

 

Hrozby P říležitosti 
- nedostatek pracovních příležitostí v obci 

způsobí odliv mladé generace, 

- vznik „sídelní kaše“ bez dostatečně 

dimenzovaných veřejných prostranství, 

- zvýšení vyjížďky obyvatel za prací, 

- Podkrušnohorská výsypka jako nové 

rekreační nepobytové zázemí obce Lomnice, 

- napojení obce na regionální systém 

cyklotras. 



VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚP LOMNICE NA URÚ 

 8 

- nedostačující kapacita MŠ + ZŠ. 

 
 

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY 
SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, P ŘÍLEŽITOSTÍ A 
HROZEB V ÚZEMÍ 

 

  Vliv řešeného návrhu ÚP Lomnice na sledovaný problémový okruh je prověřován vždy pro každý 

jednotlivý jev ve třech problémových okruzích. 

  Ve sloupci ,,hodnocení“  je pak naznačen předpokládaný dopad navrhované koncepce rozvoje území 

dle návrhu ÚP Lomnice s následujícím vyjádřením 

 +  pozitivní vliv (působení) 

 0  indiferentní - bez ovlivnění 

 - negativní vliv (působení) 
 

D.01 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území:  
 
1  Podmínky pro p říznivé životní prost ředí 
 
 

Hrozby Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení  

- zhoršení životního prostředí 

těžbou hnědého uhlí v lomu 

Jiří, 

- na správní území obce zasahuje DP Alberov a 

DP Lomnice s těženým lomem Jiří, návrh ÚP 

řeší oba DP jako nezastavěnou plochu těžby 

NT, 

- návrh ÚP zohledňuje lesnickou rekultivaci 

jižních svahů Lomnického lomu, která byla 

provedena v předstihu jako ochranný pás před 

negativními vlivy lomu Jiří, 

 

- 

 

+ 

 

- znehodnocení podmínek 

zemědělské výroby, 

 

- zastavitelné plochy bydlení B2-Z, B3-Z 

významně naruší podmínky zemědělské 

prvovýroby, 

- 

- ohrožení ekologické stability 

území, 

- zastavitelná plocha bydlení B4-Z má negativní 

vliv na ekologickou stabilitu území, 

- 

 

- ohrožení břehové zeleně 

vodních ploch a toků, 

- plochy bydlení B3-Z a B1-P jsou navržené až na 

břehovou čáru vodních ploch a toků, 

- 

 

- ohrožení ploch systému Natura 

2000. 

 

- zastavitelná plocha bydlení B4-Z ohrožuje 

celistvost plochy EVL Matyáš. 

- 
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2  Podmínky pro hospodá řský rozvoj 
 

Hrozby Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- prezentace Lomnice jako 

klidové obytně obslužné obce 

bez průmyslu 

- návrh ÚP řeší pouze 0,7 ha zastavitelných ploch 

výroby, 

- návrh ÚP výrobní plochy téměř výhradně pouze 

stabilizuje, 

- návrh ÚP ve vazbě na stávající koncepci 

rozvoje centrálního území kolem Lomnického 

vrchu navrhuje rozvoj obce jako klidového 

obytně obslužného sídla. 

- 

 

- 

 

- 

 
3  Podmínky pro soudržnost spole čenství obyvatel 
 

Hrozby Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- nedostatek pracovních 

příležitostí v obci způsobí odliv 

mladé generace, 

 

- návrh ÚP nemá vyvážený vztah mezi nárůstem 

počtu obyvatel a podmínkami pro pracovní 

příležitosti, 

- pro 600 nových obyvatel je řešeno 20 – 30 

nových pracovních míst ve výrobě a cca 40 

pracovních míst ve službách, 

- 

 

 

- 

 

- 

- vznik „sídelní kaše“ bez 

dostatečně dimenzovaných 

veřejných prostranství, 

 

- pro 31,24 ha rozvojových ploch bydlení je řešen 

pouze 1 park 0,9 ha včetně vodní plochy, 

- zastavitelná plocha bydlení B1-Z je řešena bez 

nové plochy veřejné zeleně, 

- na západním okraji plochy B1-Z je navrženo 

malé hřiště, 

- zastavitelná plocha bydlení B3-Z je řešena bez 

nové plochy veřejné zeleně i bez jakéhokoliv 

hříště, 

- zastavitelná plocha B3-Z je řešena až k břehové 

čáře Lomnického potoka, 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

- zvýšení vyjížďky obyvatel za 

prací, 

 

- nevyvážený poměr dvou pilířů udržitelného 

rozvoje území (hospodářský rozvoj území a 

soudržnost společenství obyvatel) vyvolá 

zvýšení vyjížďky obyvatelstva v produktivním 

věku z obce za prací, 

- pro 600 nových obyvatel (respektive cca 350 

obyvatel v produktivním věku) je vytvořeno cca 

20 – 30 pracovních míst ve výrobě a cca 40 

míst ve službách, 

- 

 

 

 

 

- 

- nedostačující kapacita MŠ + ZŠ. 

 

- 600 nových obyvatel Lomnice znamená nárůst 

o 24 dětí předškolního věku a nárůst školních 

dětí o 100 žáků, což bude prostorově kolidovat 

- 
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se stávajícími kapacitami MŠ a ZŠ. 

 
D.02 Vliv návrhu ÚP Lomnice na posílení slabých str ánek řešeného 
území  
 
1  Podmínky pro p říznivé životní prost ředí 
 

Slabé stránky Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- dlouhodobá těžba hnědého 

uhlí v otevřeném lomu Jiří, 

- na správní území obce zasahuje DP Alberov a 

DP Lomnice s těženým lomem Jiří, návrh ÚP 

tuto skutečnost zohledňuje, 

- 

- zvýšení fragmentace krajiny, - zastavitelné plochy B3-Z, B2-Z, B4-Z, V1-Z 

navyšují fragmentaci krajiny, 

- 

- snížení ekologické stability 

území. 

- zastavitelné plochy bydlení B4-Z a B3-Z a 

přestavbová plocha bydlení B1-P mají negativní 

vliv na ekologickou stabilitu území. 

- 

 
2  Podmínky pro hospodá řský rozvoj 
 

Slabé stránky Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- limitované prostorové 

podmínky pro rozvoj obce, 

 

- obec je vklíněna do Podkrušnohorské výsypky a 

je limitována lomem Jiří i EVL Matyáš, návrh ÚP 

tyto skutečnosti zohledňuje, 

 

0 

- ukončená těžba štěrkopísku 

v lomu Erika, 

- návrh ÚP řeší v prostoru pískovny pouze 

nezastavěnou kulturní krajinu přírodního 

charakteru bez sanace i bez rekultivace, 

- 

- minimální rozvoj výroby. - navržen pouze 1 areál drobné výroby - 0,7 ha. 

 

- 

 
3  Podmínky pro soudržnost spole čenství obyvatel 
 

Slabé stránky Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- občanské vybavení charakteru 

veřejné infrastruktury 

nezohledňuje plánovaný nárůst 

obyvatel, 

 

- dle návrhu ÚP přibyde v obci 100 dětí ve 

školním věku a 24 dětí předškolního věku, 

rozvoj školských zařízení návrh ÚP ale neřeší, 

 

- 

- malý podíl výrobních a 

obslužných ploch jako zdroje 

pracovní příležitosti pro 

- pro 350 nových obyvatel v produktivním věku 

navrhuje ÚP 20 – 30 pracovních míst ve výrobě 

a max. 40 míst ve službách, 

- 
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obyvatele obce, 

 

- rozsáhlá kobercová obytná 

zástavba bez dostatečného 

zázemí veřejné zeleně, 

- obytné zóny Týn- západ (B1-Z) a Týn sever 

(B3-Z) nemají žádné zázemí veřejné zeleně, 

 

 

- 

- nerovnoměrně rozmístěné 

sportovní plochy. 

- návrh ÚP řeší nové sportoviště pouze u obytné 

zóny Týn – západ (B1-Z). 

 

- 

 
D.03 Vliv na využití silných stránek a p říležitostí řešeného území  
 
1  Podmínky pro p říznivé životní prost ředí 
 

Silné stránky Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- probíhající zemědělská a 

lesnická rekultivace na 

Podkrušnohorské výsypce, 

 

- návrh ÚP přebírá rozsah rekultivací dle DÚR 

včetně vodních ploch, 

 

 

+ 

- ochranná lesnická rekultivace 

v předstihu na jižních svazích 

Lomnického lomu, 

 

- návrh ÚP řeší jedinou zastavitelnou plochu 

výroby východně od obytné části obce 

uprostřed lesnické rekultivace, 

- návrh ÚP zapracovává lesnickou rekultivaci na 

horní hraně lomu Jiří, která chrání obec před 

prašností a hlukem z těžby, 

 

- 

 

 

+ 

Příležitosti Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- vznik nové kulturní krajiny na 

Podkrušnohorské výsypce, 

- po ukončení biologické rekultivace 

Podkrušnohorské výsypky bude celý prostor 

výsypky postupně zapojen do veřejně přístupné 

kulturní krajiny se systémem hospodárnic, které 

budou využity jako naučná stezka a cyklotrasa, 

+ 

- zlepšení retenčních podmínek na 

území obce. 

-     vybrané vodní nádrže plní funkci retenčních 

      nádrží, které výrazně zpomalují odtok dešťové 

      vody z území výsypky, ÚP tyto skutečnosti 

      zapracovává, 

-     návrh ÚP řeší dle DÚR i revitalizaci části 

      Lomnického potoka, 

- obytná zóna Týn – sever (B3-Z) je řešena až 

      k břehové čáře Lomnického potoka bez 

      respektování jeho břehové zeleně, která zlepší 

      retenční schopnosti toku. 

 

+ 

 

 

+ 

 

- 
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2  Podmínky pro hospodá řský rozvoj 
 

Silné stránky Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- kapacitní a kvalitní technická 

infrastruktura, 

 

- návrh ÚP navazuje na veškeré systémy 

inženýrských sítí v obci a řeší zásobování 

pitnou vodou ze skupinového vodovodu, 

likvidaci splaškových vod v ČOV Lomnice a 

plynofikaci nových zastavitelných ploch, 

 

+ 

- dobré dopravní napojení na 

silnice II. a III. třídy, 

- návrh ÚP stabilizuje stávající krajské silnice II. a 

III. třídy beze změny, 

 

0 

- probíhající těžba hnědého uhlí 

v lomu Jiří, 

 

- návrh ÚP řeší celý prostor DP Alberov a DP 

Lomnice s lomem Jiří jako nezastavěnou 

kulturní krajinu určenou výhradně pro těžbu 

nerostných surovin, 

 

+ 

- přestavba bývalého zázemí 

lomu Družba na výrobní 

areály. 

 

 

 

- návrh ÚP stabilizuje areály bývalého 

technického a technologického zázemí lomu 

Družba jako plochy dopravy, plochy lehké a 

drobné výroby. 

 

+ 

Příležitosti Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- lom Jiří jako dlouhodobý zdroj 

pracovních příležitostí 

- návrh ÚP řeší celý prostor DP Alberov a DP 

Lomnice s lomem Jiří jako nezastavěnou 

kulturní krajinu určenou výhradně pro těžbu 

nerostných surovin 

 

+ 

 
3  Podmínky pro soudržnost spole čenství obyvatel 
 

Silné stránky Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- stabilizace a zvýšení počtu 

obyvatel obce, 

- návrh ÚP řeší 31,24 ha rozvojových ploch 

bydlení pro cca 600 nových obyvatel obce, 

 

+ 

- převaha bytů v nových RD, - návrh ÚP řeší pouze 1 zastavitelnou plochu 

hromadného bydlení jako dostavbu skupiny 

stávajících bytových domů: plocha B11-Z o 

rozloze 0,22 ha, na které se předpokládá 

umístění bytového domu s 20 byty, zbývajících 

190 navržených bytů bude umístěno 

v rodinných domech, 

+ 
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- sportovně rekreační vyžití 

obyvatel. 

- návrh ÚP územně stabilizuje sportovní areál na 

jihu obce, 

- návrh ÚP řeší přestavbu tenisového areálu na 

sportovní halu, 

- u obytné zóny Týn – západ (B1-Z) je navrženo 

malé víceúčelové hřiště, 

- severozápadně od obce na zemědělské 

rekultivaci Podkrušnohorské výsypky je 

navržena nezastavěná kulturní krajina smíšená 

se sportovním nepobytovým charakterem jako 

cvičná plocha pro sportovní letecké modeláře, 

- obytné zóny Týn – sever (B3-Z) a Nová 

Lomnice (B2-Z) jsou řešeny bez zázemí 

sportovních ploch. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

- 

Příležitosti Vliv návrhu ÚP Lomnice Hodno 

cení 

- Podkrušnohorská výsypka jako 

nové rekreační nepobytové 

zázemí obce Lomnice, 

- severozápadně od obce na zemědělské 

rekultivaci je na Podkrušnohorské výsypce 

navržena nezastavěná kulturní krajina smíšená 

se sportovním nepobytovým charakterem jako 

cvičná plocha pro sportovní letecké modeláře, 

- vybrané hospodárnice výsypky jsou využity pro 

naučnou stezku a cyklotrasa, 

     + 

 

 

 

 

+ 

- napojení obce na regionální 

systém cyklotras. 

- návrh ÚP řeší rekonstrukci sanovaného tělesa 

bývalé důlní vlečky na cyklotrasu regionálního 

významu Vintířov – Lomnice – Svatava – jezero 

Medard. 

 

+ 

 
D.04 Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území  
 

      V návrhu územního plánu jsou navržena opatření k zachování a k rozvoji přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot řešeného území vymezených v průzkumech a rozborech a návrhu ÚP. 

 

∗ Přírodní hodnoty 

   ÚP vytváří územní předpoklady pro posílení ekologické stability řešeného území vymezením a 

zpřesněním regionálního a lokálního ÚSES. 

  Naprostá většina záměrů respektuje přírodní hodnoty území (vymezený ekologický systém územní 

stability, významné krajinné prvky ze zákona, zvláště chráněné území). Zastavitelná plocha bydlení   

B4-Z leží na okraji EVL Matyáš CZ0413185 podél silnice III. třídy v těsné vazbě u ČOV Lomnice mimo 

kompaktní zástavbu obce a ohrožuje celistvost této EVL. 

   Ke zvýšení kvality podzemních a povrchových vod a kvality ovzduší přispějí návrhy v oblasti 

technické infrastruktury (odvádění a čištění odpadních vod, plynofikace rozvojových ploch, preference 

ekologických zdrojů vytápění). 
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   Ochrana krajinného rázu území je v zásadě ošetřena stanovením podmínek pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání území. Negativní vliv na krajinný 

ráz představují zastavitelné plochy bydlení B2-Z a B4-Z. 

   Další ohrožení přírodních hodnot území představují rovněž zábory zemědělské půdy, zejména III. 

třídy ochrany zastavitelnými plochami bydlení. Největší zábory území představují záměry na výstavbu  

RD na ZPF III. třídy ochrany v ploše B2-Z (severovýchodní část). Navíc celá plocha B2-Z významně a 

nevratně znehodnocuje přírodní dominantu Lomnického vrchu. 

 

  Zastavitelná plocha bydlení B4-Z snižuje ekologickou stabilitu území a ohrožuje rostlinné a živočišné 

druhy v EVL. Nezastavěná smíšená plocha sportovního charakteru S1 významně zvyšuje fragmentaci 

krajiny. Charakter této plochy (cvičná sportovně nepobytová plocha pro sportovní letecké modeláře) 

však vylučuje možnost významnějších negativních vlivů na přírodní hodnoty území obce. 

 

∗ Kulturní hodnoty  

   Návrh ÚP respektuje kulturní a historické hodnoty území, které jsou základním předpokladem pro 

rozvoj aktivní soudržné společnosti. 

   ÚP klade důraz na zachování urbanistických a architektonických hodnot území. Zastavitelné plochy 

jsou vymezeny tak, aby byla doplněna urbanistická struktura obce a posílena kompaktnost zástavby. 

Zastavitelná plocha bydlení B4-Z je řešena mimo centrální kompaktní zástavbu u ČOV Lomnice, na 

ploše EVL a u silnice III. třídy. Stanovením funkčních podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání území je ošetřena ochrana těchto hodnot. 

   Záměry dle návrhu ÚP nemají negativní vliv na kulturní hodnoty území. Pozitivní vliv na posílení 

kulturních hodnot obce Lomnice má návrh letní scény u kulturního domu, sportovní hala, park s vodní 

plochou na okraji plochy bydlení B2-Z, hřiště na okraji plochy bydlení B1-Z. 

 

∗ Civilizační hodnoty 

   Koncepce územního plánu má převážně pozitivní vliv na ochranu a rozvoj civilizačních hodnot 

řešeného území. K posílení pozice obce Lomnice v rámci sídelní struktury přispívá poloha obce 

v těsném sousedství s městem Sokolov. 

   ÚP vytváří podmínky pro rozvoj technické infrastruktury, který přispívá ke zvýšení kvality života 

obyvatel území: Návrh ÚP navazuje na stávající koncepci zásobovací území pitnou vodou ze 

skupinového vodovodu, na likvidaci splaškových vod v lokální ČOV Lomnice. Rozvojové plochy v obci 

jsou rovněž zásobeny plynem. 

 

 

E VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU NÁVRHU ÚP LOMNICE 
K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
 

   Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, (dále jen ÚRU) jsou 

formulovány v PÚR ČR 2008 v kap. 2, odstavce (14) - (32). 

 

   Na základě SWOT analýzy návrhu ÚP a jeho důsledného vyhodnocení bylo zjištěno následující: 

 

   Návrh ÚP Lomnice vytvá ří dobré p ředpoklady pro zajišt ění těchto priorit územního plánování: 

 (19)    Vytvořit předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, hospodárně  

          využívat ZÚ. 
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(22)     Vytvářet podmínky pro rozvoj různých forem cestovního ruchu při zachování a rozvoji 

            hodnot území, podporovat propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu. 

(24)    Vytvořit podmínky pro zlepšování dopravní infrastruktury. 

(27) Vytvořit podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území. 

(28) Vytvořit podmínky pro zajištění i dlouhodobého vývoje území. 

(29) Technickou infrastrukturu zejména vodní hospodářství navrhovat s ohledem na nároky 

           vysoké kvality budoucího života. 

 

Návrh ÚP Lomnice nedostate čně naplňuje tyto priority územního plánování: 

(14) Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně zachování 

urbanistické struktury území a jedinečné kulturní krajiny: 

∗ Ochrana přírodních hodnot území - viz závěry „Vyhodnocení vlivu Návrhu ÚP Lomnice na 

životní prostředí“, RNDr. J. Křivanec, březen 2010: 

- návrh ÚP nedostatečně chrání ZPF, 

- návrh ÚP ohrožuje krajinný ráz , 

      - návrh ÚP zvyšuje fragmentaci krajiny, 

      - návrh ÚP ohrožuje EVL včetně jejich rostlinných a živočišných druhů v území. 

(17)   Vytvářet podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizováním   

zastavitelných ploch pro nové pracovní příležitosti. 

- ÚP nevytváří dostatečné podmínky pro umístění nových pracovních příležitostí na území obce. 

Pro 600 nových obyvatel je navrženo na území obce pouze 20 - 30 nových pracovních příležitostí 

ve výrobě a max. 40 míst ve službách.  

       (21)  Vymezit a chránit před zastavěním nezbytné souvislé plochy veřejně přístupné zeleně 

               s vazbou na kulturní krajinu. 

- Návrh ÚP navrhuje 31,24 ha rozvojových ploch bydlení pro 210 nových bytů a v nich 600 nových 

obyvatel. Celkem bude v obci žít 1.800 obyvatel 

      * Pro ně jsou v ÚP stabilizovány minimální plochy stávající veřejné zeleně: 

     -  zeleň u školního areálu, 

     -  zeleň u sportovního areálu, 

     -  zeleň kolem kostela. 

     *  V ÚP jsou zastavovány stávající plochy zeleně: 

     -  plocha B12-Z zastavuje zeleň podél Lomnického potoka, 

     -  plocha B9-Z zastavuje zeleň na severní straně rybníka. 

     *  V ÚP jsou nedostatečně navrženy nové plochy veřejné zeleně: 

     -  pro 31,24 ha rozvojových ploch bydlení navrhuje návrh ÚP pouze 0,93 ha veřejných prostranství 

s  veřejnou zelení s vodní plochou uprostřed a to na okraji zastavitelné plochy bydlení B2-Z 

  Návrh ÚP neřeší ve vazbě na rozlehlé zastavitelné plochy bydlení B1-Z ani B3-Z žádné nové plochy 

veřejné zeleně. 
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F VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ - SHRNUTÍ   
 

F.01 Vyhodnocení vliv ů návrhu ÚP Lomnice na vyváženost vztahu 
podmínek pro p říznivé životní prost ředí, pro hospodá řský rozvoj a 
pro soudržnost spole čenství obyvatel území, jak byla zjišt ěna 
v rozboru udržitelného rozvoje  
 

    Na základě posouzení provedeného v kapitolách D a E lze konstatovat, že vypracovaný návrh ÚP 

negativně zasáhne do vyváženosti vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a soudržnost 

společenství obyvatel území na straně druhé. Navržený ÚP rovněž ohrozí životní prostředí jako 

jednoho ze 3 pilířů udržitelného rozvoje území. 

 

����  Základní urbanistická koncepce rozvoje území dle ná vrhu ÚP 

  Návrh ÚP řeší kompaktní rozvoj obce Lomnice téměř výhradně ve vymezeném prostoru kolem 

Lomnického vrchu. Urbanizované území je ohraničeno z východu, ze západu a z jihovýchodu 

koridorem bývalé důlní vlečky, který byl sanován a bude revitalizován na cyklotrasu. V tomto 

semknutém jednoznačně vymezeném prostoru jsou řešeny téměř výhradně plochy pro bydlení a 

občanské vybavení doplněné veřejnou sídelní zelení na veřejných prostranstvích. 

  Souvislé větší plochy výroby a dopravy se nacházejí na horní hraně lomu Jiří východně od silnice na 

Vintířov. ÚP zachovává stávající příznivé funkční členění obce. Lomnický vrch je postupně zastavěn 

rozlehlými plochami bydlení. Zcela mimo kompaktní zástavbu obce je navržena zastavitelná plocha 

bydlení B4-Z u ČOV Lomnice. 

   
� Návrh ÚP  zv ětšuje hrozby i slabé stránky jednoho z pilí řů udržitelného rozvoje území – 

životního prost ředí. 

   Vypracovaný posudek SEA konstatoval vážné poškození životního prostředí na území obce 

v případě realizace všech záměrů dle řešení návrhu ÚP.  

∗ Posudek SEA zároveň stanovil tyto podmínky úpravy návrhu ÚP, které povedou ke zmírnění 

negativních účinků návrhu územního plánu na životní prostředí: 

∗∗∗∗ V řešení návrhu ÚP je t řeba upravit (zmenšit) tyto plochy: 

*Plochy bydlení:  

B2-Z – vypustit z navrhované plochy severovýchodní část na p. p. č. 523/12, 

B4-Z – vypustit z navrhované plochy severní třetinu přiléhající k ČOV. 

 

� Návrh ÚP vytvá ří nedostate čné podmínky pro rovnom ěrný a plynulý hospodá řský rozvoj 

území 

  Na území obce nejsou v současné době přiměřené aktivity, které by zajišťovaly zaměstnanost plného 

počtu obyvatel v aktivním věku. Dle posledního sčítání provedeného v r. 2001 plných 58,9 % 

ekonomicky aktivních obyvatel obce Lomnice vyjíždí za prací mimo území obce. 

  Návrh ÚP tento dnešní nevyvážený stav ještě prohlubuje: 

Navrženo: * 31,24 ha rozvojových ploch bydlení pro 600 nových obyvatel 

     * 0,9 ha výrobních ploch pro 20 – 30 nových pracovních příležitostí 

                 * 0,87 ha služeb – sport, občanské vybavení 

                 * 0,19 ha smíšeného bydlení s možností podnikání 
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  Návrhem ÚP se ještě více zvýší počet obyvatel obce v aktivním produktivním věku, kteří budou 

muset za prací vyjíždět mimo obec. Obec si i nadále zachová svůj klidový obytný charakter se 

zázemím služeb. Obec Lomnice bude vnímána pouze jako obytný satelit města Sokolov. 

 

� Návrh ÚP vytvá ří nedostate čné podmínky pro stabilizaci a posílení sociální sou držnosti 

spole čenství obyvatel obce 

  V současné době žije v obci 1.200 obyvatel. Obec má sdruženou MŠ se ZŠ se školní jídelnou i 

družinou, kostel, OÚ, domov důchodců, kulturní dům, rozsáhlé sportovní plochy. Rozsah těchto služeb 

je v současné době velmi dobrý a vzhledem k hospodářské situaci až nadstandardní. Obec však již 

dnes nemá uspokojivé množství veřejné zeleně, která se soustřeďuje do historického centra obce 

kolem areálů občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury a kolem vodních toků a  ploch. 

V zástavbě obce již dnes chybí nepobytový rekreačně sportovní park s víceúčelovými hřišti a 

vycházkovou pěší trasou. 

  Návrh ÚP takový prostor nejenže nenavrhuje, ale navíc zastavuje i plochy veřejné zeleně kolem 

rybníka i plochy severně podél Lomnického potoka. Zastavitelná plocha bydlení B3-Z je řešena 

oboustranně až k břehové čáře Lomnického potoka bez jakékoliv možnosti liniové veřejné zeleně 

s pěší cestou podél potoka pro každodenní rekreaci obyvatel místní části Týn. 

  Na okraji zastavitelné plochy bydlení B2-Z navrhuje ÚP sice park s požární nádrží uprostřed (veřejné 

prostranství s veřejnou zelení charakteru parku – plocha P1-Z), ale jeho rozloha neodpovídá rozvoji 

území. Navíc pak projektant ÚP sleduje postupný proces neustálého zmenšování tohoto parku            

(v současné době je zájemce o odkoupení jihovýchodní části navrhovaného parku P1-Z podél místní 

komunikace pro výstavbu RD). 

  Již dnes má zástavba RD místní části Týn charakter sídelní kaše s monotónním a výrazně 

prostorově omezeným veřejným prostranstvím, které kromě veřejného osvětlení není navíc vybavené. 

Ani vybavené být nemůže, neboť by docházelo ke kolizím s osobní silniční dopravou. Skupina 

bytových domů a dvojdomů v Týně je obklopena pobytovou sídelní veřejnou zelení, která ale rovněž 

prostrádá jakékoliv vybavení včetně cílené výsadby mimolesní zeleně. 

 

  Návrh ÚP na tuto dnes neuspokojivou a nevyváženou situaci dostatečně nereaguje a k 31,24 ha 

rozvojových ploch bydlení navrhuje pouze 0,9 ha veřejné sídelní zeleně. 

  I když dle vyhlášky 501/2006 Sb., v platném znění, je povinnost v zastavitelných a přestavbových 

plochách bydlení navrhovat plochy veřejně přístupné zeleně v rozsahu 1.000 m2 na každé 2 ha, není 

vytvořena dostatečná záruka na vytvoření prostorově i plošně vyvážené situace včetně doplnění již 

dnes chybějící veřejné zeleně v obci. 

 

  Projektant URU proto doporučuje doplnění ploch veřejné zeleně v zastavitelných plochách B1-Z,    

B3-Z a to v okolí místa pravděpodobného umístění retenční nádrže dešťové vody jednotlivých 

zastavitelných ploch. Rovněž tak je třeba rozšířit navržený park P1-Z u plochy bydlení B2-Z. Tyto nové 

vymezené plochy veřejné zeleně by nebyly součástí „povinných“ ploch zeleně v plochách bydlení dle 

vyhl. 501/2006 Sb. a zlepšily by rekreační nepobytové možnosti v obci pro trávení každodenního 

volného času. 

  Obec Lomnice leží vklíněná do tělesa Podkrušnohorské výsypky, na které budou ukončeny 

zemědělské a lesnické rekultivace. Podkrušnohorská výsypka se stane v brzké době plnohodnotnou 

součástí kulturní krajiny poskytující možnosti nepobytové rekreace a sportu. Nelze však předpokládat, 

že obyvatelé obce Lomnice budou prostor Podkrušnohorské výsypky využívat ke každodenní rekreaci. 
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F.02 Shrnutí p řínosu návrhu ÚP Lomnice k vytvá ření podmínek pro 
předcházení zjišt ěným rizik ům ovliv ňujícím pot řeby života 
současné generace obyvatel řešeného území  
 
� Návrh ÚP eliminuje slabé stránky a rizika ovlivňující potřeby současné generace zejména 

v následujících ohledech: 

-  stanovená koncepce rozvoje obce by měla omezit riziko živelného využití území; navrhuje eliminaci 

střetových jevů  

-  vytváří předpoklady pro rozvoj bydlení, služeb, sportu a rekreace obyvatel obce, 

- zahrnuje komplexně návrh nových, doplnění chybějících, případně náhradu havarijních úseků, 

objektů a zařízení systémů technické infrastruktury obce v souladu se současnými požadavky na jejich 

řešení, 

- vytváří předpoklady pro doplnění spektra služeb obce v plochách smíšeného bydlení nebo 

v plochách občanského vybavení, 

-   zhodnocuje stávající kulturní a civilizační podmínky v území a vytváří podmínky pro zachování jejich 

hodnot. 

 

� Návrh ÚP nedostatečně reaguje na potřeby současné generace při zajištění přiměřeného počtu a 

spektra pracovních příležitostí na území obce. Zároveň některé rozvojové plochy negativně 

ovlivňují přírodní hodnoty území. 

� Návrh ÚP nedostatečně řeší plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení jako plochy pro 

každodenní nepobytovou rekreaci obyvatel obce Lomnice. 

 

F.03 Shrnutí p řínosu návrhu ÚP Lomnice k vytvá ření podmínek pro 
předcházení p ředpokládaným ohrožením podmínek života generací 
budoucích  
 
  Návrhu ÚP Lomnice vytváří rizika a ohrožení vybraných přírodních hodnot území. 

  Zjištěná rizika a ohrožení přírodních hodnot na území obce ošetřují navržená kompenzační opatření 

dle posudku SEA: 

 

� Kompenza ční opat ření k zachování p řírodních hodnot území:     

V řešení návrhu ÚP je t řeba upravit (zmenšit) tyto plochy: 

*Plochy bydlení: 

B2-Z – vypustit z navrhované plochy severovýchodní část na p. p. č. 523/12, 

B4-Z – vypustit z navrhované plochy severní třetinu přiléhající k ČOV. 

 

  Z důvodu rizika ohrožení podmínek pro soudržnost spole čenství obyvatel na území obce 

Lomnice doporu čuji návrh ÚP dále upravit nad rámec posudku SEA: 

 

� Kompenza ční opat ření k posílení sociální soudržnosti obyvatel:  

- zastavitelné plochy bydlení B1-Z a B3-Z zmenšit o nově navržené přiměřené plochy veřejných 

prostranství s veřejnou zelení a to v místech předpokládaných retenčních nádrží dešťové vody 

navržených v jednotlivých plochách bydlení, 

- podél Lomnického potoka v zastavitelné ploše B3-Z řešit koridor pro břehovou zeleň s pěší 

cestou, 
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- navržený park P1-Z u plochy bydlení B2-Z již nezmenšovat další parcelou pro RD podél místní 

komunikace a park naopak zvětšit. 

� Kompenza ční opat ření k zachování p řírodních hodnot p ři zohledn ění celkové urbanistické 

koncepce rozvoje obce  

- plochu bydlení B4-Z vypustit úplně 

 

Upravený návrh ÚP předejde hrozbám a ohrožení podmínek života budoucích generací zejména 

v oblasti jevů s dlouhodobým horizontem působení: 

- vytvoří předpoklad pro stabilizaci lidských zdrojů a sil a posílí prosperitu daného regionu 

v dlouhodobém horizontu, 

- eliminuje riziko narušení hodnot v území, 

- stanovená koncepce rozvoje území vytváří předpoklady pro zachování stávajících přírodních 

hodnot území obce zároveň při úměrném rozvoji území a navyšujícím se trendu rekreačního 

využívání krajiny, 

- odstraní z území zdroje možných nestandardních nebezpečných jevů v území. 

 

  Návrh ÚP při respektování a zapracování všech navržených kompenzačních opatření nezhorší do 

budoucna stav životního prostředí na území obce. 

 

Návrh ÚP Lomnice při respektování a zapracování navržených opatření na posílení podmínek pro 

sociální soudržnost obyvatel zajistí rovněž podmínky pro přiměřený a dostatečně vyvážený rozvoj 

další složky života lidské společnosti - sociálních potřeb. 

 

     Návrh ÚP Lomnice však ani při respektování a zapracování navržených opatření na ochranu 

životního prostředí (dle posudku SEA, kap. A tohoto vyhodnocení) a zapracování navržených opatření 

zpracovatelem URÚ nevytváří zcela dostatečné podmínky pro vyvážený vztah tří pilířů rozvoje území:  

životního prostředí,  soudržnosti společenství obyvatel  a přiměřeného hospodářského rozvoje 

řešeného území. Návrh ÚP nedostatečně řeší podmínky hospodářského rozvoje území. Území obce 

Lomnice je řešeno zejména jako obytně obslužné s přiměřeným zázemím aktivit sportu a rekreace, ale 

s minimálními rozvojovými plochami výroby a služeb zajišťujícími dostatečný počet pracovních 

příležitostí pro navržený nárůst obyvatel o 600 osob. 

  

    Obec Lomnice bude v budoucnu plnit funkci pouze obytného satelitu sousedního města Sokolov. 

 

   Navýšením dopravní zátěže vyvolané navrženým rozvojem na území obce Lomnice nebudou 

negativně dotčeny podmínky udržitelného rozvoje v sousedních městech, obcích ani jejich místních 

částech, zejména městyse Svatava a města Sokolov. Nadmístní nová doprava bude realizována po 

stávajících kapacitních silnicích II/221 a III/1812 mimo klidové obytné území sídel. 

 

 

 

 

  V Karlových Varech  listopad  2010    zpracovala Ing. arch. A. Kasková 
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Seznam zkratek:  

 

BC - biocentrum 

BK - biokoridor 

DO - dotčený orgán 

EVL - evropsky významné lokality 
k.ú. - katastrální území 

MŠ - mateřská škola 

PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa 

PÚR ČR 2008 - Politika územního rozvoje České republiky 2008 

RBC - regionální biocentrum 

ÚAPO - územně analytické podklady obce 

ÚP - územní plán 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

VKP - významný krajinný prvek 

ZPF - zemědělský půdní fond 

ZŠ - základní škola 

ZÚ - zastavěné území 

ZÚR KK - Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


