
Ročník 2012

VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  Ú s t e c k é h o  k r a j e

Částka 3 Rozesláno dne 19. června 2012

O B S A H

9. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Stráně u Drahobuzi a stanovení jejích bližších ochranných 
podmínek

10. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Stráně nad Suchým potokem a stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek

11. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Prameniště Chomutovky, stanovení jejích bližších ochranných
podmínek a zrušení Přírodní rezervace Bučina na Kienhaidě

12. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Stráně nad Chomutovkou a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek

13. Nařízení Ústeckého kraje o zřízení Přírodní památky Koštice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

13/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Janská
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

14/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Jetřichovice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

15/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Kunratice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

16/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Kytlice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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17/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Srbská Kamenice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

18/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Veselé
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

19/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Veselé
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

20/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Černovice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

21/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Droužkovice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

22/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Hora Sv. Šebestiána
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

23/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Hrušovany
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

24/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Křimov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

25/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Málkov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

26/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Místo
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

27/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Údlice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

28/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a městem Výsluní
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

29/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lovosice a obcí Evaň 
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

30/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Roudnice nad Labem a obcí Nové Dvory
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

31/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Ústí nad Labem a obcí Chuderov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

32/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Postoloprty a obcí Výškov
– výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 
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9
NAŘÍZENÍ

Ústeckého kraje č. 9/2012
ze dne 29. února 2012,

o zřízení Přírodní památky Stráně u Drahobuzi 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Stráně u Drahobuzi
(dále jen „přírodní památka“) a její ochranné pásmo.

(2) Předmětem ochrany je evropsky významná lokalita
Stráně u Drahobuzi (kód CZ0424136) s evropským stanoviš-
těm [dle § 3 odst. 1 písm. o) zákona] Polopřirozené suché
trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Bro-
metalia) [T3.4 – Širokolisté xerotermní trávníky]. Dále jsou
předmětem ochrany rostliny vstavač osmahlý (Orchis ustula-
ta), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera) a pavouk sklípká-
nek pontický (Atypus muralis).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky 
a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, v ka-
tastrálním území Vědlice na pozemkových parcelách č. 164/3
(část), 1633/1 (část), 1634 (část), 1635 (část), 1640, 1644/1,
1644/3 (část), 1644/5 (část), 1644/6 (část), 1648/1 (část),
1648/2, 1669/1 (část), 1669/2, 1671 (část), 1672 (část),
1678/1 (část), 1680, 1681 (část), 1683/2 (část), 1684, 1860
a v katastrálním území Drahobuz na pozemkových parcelách
č. 598 část, 600 (část), 602, 603, 604/1, 604/2, 606/2, 607/1,
607/4, 608/1, 608/2, 620 (část), 702/3, 721, 722, 723, 724/1
(část), 729 (část), 739 (část), 1624.

(2) Ochranné pásmo se nachází v katastrálním území
Vědlice na pozemkové parcele č. 1648/1 (část) a v katastrál-
ním území Drahobuz na stavební parcele č. 53/2 a na pozem-

kových parcelách č. 620 (část), 630, 631, 635 (část), 639, 738
(část), 1622, 1623. 

(3) V příloze č 1 a 2 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní památky. 

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou ulo-
ženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) vjíždět motorovými vozidly na pozemky mimo cesty
(to se netýká vozidel lesní správy a lesní techniky,
vozidel policie a složek integrovaného záchranného
systému při služebním výkonu, vozidel a techniky
sloužící k řádnému obhospodařování zemědělských
pozemků v ochranném pásmu nebo k provádění péče
o přírodní památku),

b) měnit druh pozemků a způsob jejich využití a prová-
dět pozemkové úpravy,

c) povolovat a umisťovat stavby,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká

zařízení včetně krmišť a slanisek pro zvěř,
e) tábořit a rozdělávat oheň,
f) přisévat kulturní trávy, povolovat nebo záměrně rozši-

řovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů,
g) používat hnojiva a biocidy.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

Jana Vaňhová v. r.
hejtmanka

Ing. Pavel Kouda v. r.
náměstek hejtmanky
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10
NAŘÍZENÍ

Ústeckého kraje č. 10/2012
ze dne 21. března 2012,

o zřízení Přírodní památky Stráně nad Suchým potokem 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a  § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Stráně nad Suchým
potokem (dále jen „přírodní památka“) a její ochranné pásmo.

(2) Předmětem ochrany je přírodní stanoviště Polopřiro-
zené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích
(Festuco-Brometalia) [T3.4D – širokolisté suché trávníky
bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obec-
ného], pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita
Stráně nad Suchým potokem (CZ0424133). Dále je předmě-
tem ochrany rostlina brukev prodloužená pravá (Brassica
elongata subsp. elongata).

Čl. 2
Vymezení přírodní památky 
a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, na po-
zemkových parcelách dle katastru nemovitostí č. 405/1 (část),
405/3 (část), 405/4 (část), 405/5, 460/1 (část), 3057/1 (část),
3078/2 (část) a na pozemkových parcelách dle zjednodušené
evidence č. 413 (část), 417, 418 (část), 419 (část), 420, 421/1,
421/2, 423/1, 423/2, 424/1 (část), 424/2, 425, 426 (část), 427/1
(část), 428, 429/1, 429/2, 429/3, 430, 431, 432, 433, 434, 435
(část), 437 (část), 438, 439, 440, 441 (část), 444 (část), 446,
447/1, 447/2 (část), 449 (část), 451, 453, 457, 458 (část), 462,
470 (část), 3057 (část) v katastrálním území Encovany.

(2) Ochranné pásmo se nachází na pozemkových parce-
lách dle katastru nemovitostí č. 358 (část), 385, 460/1 (část)
a na pozemkových parcelách dle zjednodušené evidence
č. 351, 353, 354, 357 (část), 358, 360, 361/1 (část), 363, 364,
366 (část), 367 (část), 368, 370, 371, 372 (část), 374 (část),
375, 377 (část), 376, 379 (část), 380/1 (část), 380/2, 381/1,

381/2, 381/3, 385, 387/1, 387/2, 388, 389/1, 389/2, 390/1,
390/2, 392, 394, 395 (část), 396 (část), 397/1 (část), 397/2
(část), 399 (část), 400, 468 (část), 470 (část), 471/1, 471/2,
473, 474, 477 v katastrálním území Encovany.

(3) V příloze č. 1 a 2 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní památky.

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou 
uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) vjíždět motorovými vozidly na pozemky mimo cesty
(to se netýká vozidel lesní správy a lesní techniky,
vozidel policie a složek integrovaného záchranného
systému při služebním výkonu, vozidel a techniky
sloužící k řádnému obhospodařování zemědělských
pozemků v ochranném pásmu nebo k provádění péče
o přírodní památku),

b) měnit druh pozemků a způsob jejich využití a prová-
dět pozemkové úpravy,

c) povolovat a umisťovat stavby,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká

zařízení včetně krmišť a slanisek pro zvěř,
e) tábořit a rozdělávat oheň,
f) přisévat kulturní trávy, povolovat rozšiřování nebo

záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy
rostlin a živočichů,

g) používat hnojiva a biocidy.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

Jana Vaňhová v. r.
hejtmanka

Ing. Pavel Kouda v. r. 
náměstek hejtmanky
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11
NAŘÍZENÍ

Ústeckého kraje č. 11/2012
ze dne 21. března 2012,

o zřízení Přírodní rezervace Prameniště Chomutovky, stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek a zrušení Přírodní rezervace Bučina na Kienhaidě

Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 33 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dá-
le jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní rezervace Prameniště Chomu-
tovky (dále jen „přírodní rezervace“) a její ochranné pásmo.

(2) Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou typická
společenstva a druhy vrcholových partií Krušných hor, který-
mi jsou aktivní vrchoviště, zahrnující otevřená vrchoviště
(R3.1) a vrchovištní šlenky (R3.3); degradovaná vrchoviště
(ještě schopná přirozené obnovy)(R3.4); přechodová rašeli-
niště a třasoviště, zahrnující nevápnitá mechová slatiniště
(R2.2) a přechodová rašeliniště (R2.3); rašelinný les, zahrnu-
jící rašelinné březiny (L10.1), blatkové bory (L10.4), rašelin-
né smrčiny (L9.2A), vrchoviště s klečí (Pinus mugo) (L3.2);
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea), zahrnující horské tř-
tinové smrčiny (L9.1) a podmáčené smrčiny (L9.2B), pro
které byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Novodom-
ské a Polské rašeliniště (CZ0420144) a které se nacházejí na
území přírodní rezervace. Dále jsou předmětem ochrany aci-
dofilní bučiny (L5.4) a vzácné druhy rostlin a živočichů,
svým výskytem vázané na jmenované biotopy: střevlík lesk-
lý (Carabus nitens), píďalka klikvová (Carsia sororiata),
žluťásek borůvkový (Colias palaeno), lesklice severská (So-
matochlora arctica), křižák rašelinný (Nuctenea silvicutrix),
ostřice mokřadní (Carex limosa), bříza trpasličí (Betula na-
na) a tetřívek obecný (Tetrao tetrix).

Čl. 2
Vymezení přírodní rezervace 
a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní rezervace se rozkládá v Ústeckém kraji, na
pozemkových parcelách č. 673/10 (starší evidence PK
č. 616995 – část), 674/4 (část), 674/1 (část), 673/38 (část),
1220/1 (část), 1220/2 (část), 712 (část), 707 (část), 804/2
(část), 708 (část), 791/24 (část), 1221/1 (část), 755 (část),

789/1 (část), 758/1 (část), 762/3 (část), 758/2 (část), 762/2
(část), 751/24 (část), 1222/2 (část), 1004 (část), 1246/1 (část),
1239/1, 483, 493, 1219/2, 494/1, 673/37, 670/3, 1219/3,
528/4, 670/2, 670/4, 528/3, 528/1, 528/5, 668, 625/1, 598/1,
598/3, 598/2, 543, 542/2, 542/1, 717/3, 717/1, 717/6, 717/7,
765, 751/20, 751/6, 751/5, 754, st.209/1, st.209/2, 751/3,
751/1, 761/1, 729/3, 762/4, 730, 729/1, 729/2, 735, 496,
494/2, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4, 726/5 v katastrálním úze-
mí Hora Svatého Šebestiána, na pozemkových parcelách
č. 89/2 (část), 105 (část), 126 (část), 106/2 (část), 133/4
(část), 42/8 (část), 42/3 (část), 115/2 (část), 7/2 (část), 86/1
(část), 7/5 (část), 127 (část), 138 (stará evidence PK č. 827 -
část), 134 (část), 107/1 (část), 111/2 (část), 109 (část), 124
(část), 108/2 (část), 98/1, 98/2, 101, 125, 66/1, 66/2, 67,
74/14, 58/2, 58/4, 58/3, 71/1, 58/1, 54/6, 54/1 (část), st. 26,
137, 42/1, 42/2, 42/3 (část), 42/5, 42/6, 42/7, 128, 7/1, 7/3,
74/21, 74/20, 74/9, 7/4, 74/19, 74/15, 74/16, 74/2, 74/22,
89/3, 10/1, 10/2, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 81, 74/12, 74/13,
74/17, 74/18, 74/1, 141, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 53/2,
53/3, 53/4, 54/5, 54/7, 54/8, 20, 110, 108/1, 133/3, 107/2,
135/2, 136 v katastrálním území Jilmová, na pozemkových
parcelách č. 123/1(část), 122(část), 121(část), 150(část),
165/1(část), 158, 118/2(část), 120, 35/3 (část), 41/4 (část),
41/8 (část), 41/9 (část), 88 (část), 91/1 (část), 91/3, 91/4, 91/5,
91/6, 100 (část), 101 (část), 102, 103, 136/1 (část), 140 (část),
141 (část), 162 (část), 164 (část) v katastrálním území Pohra-
niční, na pozemkových parcelách č. 873 (část), 858/1 (část),
831/1 (část), 808/1 (část), 830/1 (část), 808/5 (část), 831/2
(část), 807/1 (část), 807/6 (část), 748 (část), 676 (část), 745
(část), 720 (část), 1225 (část), 682 (část), 677 (část), 1227
(část), st. 204/1, st. 204/2, 779/2, 779/3, 1265, 1266, 674,
681, 680, 679, 678, 749, 746, 1226, 779/4, 807/4, 808/5, 719
v katastrálním území Nová Ves u Křimova, na pozemkových
parcelách č. 891/1 (část), 834/1 (část), 890 (část), 834/4
(část), 827 (část), 828, 892, 893, 834/3, 834/5 v katastrálním
území Výsluní, na pozemkových parcelách č. 230, 231, 305
v katastrálním území Kryštofovy Hamry a na pozemkových
parcelách č. 10/2, 10/3, 10/4, 100 (část), 101/26, 116/1 (část),
104/1, 104/5 (část), 104/6, 104/7 (část), 104/8, 104/9 (část),
105, 108, 109, 110, 111/1, 112 (část), 117, 118 (část), 119, 15
(část), 22, 25/2, 26/1, 26/3, 26/4, 32, 34 (část), 36/1, 42/1,
42/2, 47/1, 5/2 (část), 52, 53/1, 53/2, 55, 55/7, 56, 57, 59, 6/2,
65/1, 68/2, 68/3, 75, 76/1, 76/3, 80, 85/2 (část), 87 (část), 89
(část), 90/1 (část), 90/2, 90/3, 90/4, 92/10 (část), 92/11, 92/2
(část), 92/3 (část), 92/5 (část), 92/6 (část), 93, 94/1, 95 (část),
96 (část), 97 (část), 99 (část) v katastrálním území Načetín.
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Jana Vaňhová v. r.
hejtmanka

Ing. Pavel Kouda v. r. 
náměstek hejtmanky
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(2) Ochranné pásmo se nachází na pozemkové parcele
č. 673/10 (část) v katastrálním území Hora Svatého Šebestiá-
na, pozemkové parcele č. 89/2 (část) v katastrálním území
Jilmová a na pozemkové parcele č. 123/1 (část) v katastrál-
ním území Pohraniční.

(3) V přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a a 2b k tomu-
to nařízení je katastrální mapa a ortofotomapa s vyznačením
hranic přírodní rezervace.

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní rezervace a jejího ochranného pásma, jsou
uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského 
úřadu Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní rezervace a jejího ochranného pásma

(1) Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody
lze v přírodní rezervaci:

a) měnit druh pozemků a způsob jejich využití,
b) provádět zásahy, které by mohly ovlivňovat vodní

režim, zejména budovat odvodňovací a meliorač-
ní příkopy a provádět údržbu stávajících, mimo
údržbu příkopů podél zpevněných komunikací,

c) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a sla-
nisk pro zvěř, přikrmovat zvěř,

d) používat chemické přípravky za účelem meliora-
ce půdy – hnojení, vápnění, v porostních skupi-
nách se zastoupením souborů lesních typů edafic-
ké řady R,

e) umisťovat a provádět těžby mýtní, těžby nahodi-
lé a zalesňovat v porostních skupinách listnatého
porostního typu se zastoupením 12. a vyššího vě-
kového stupně a odstraňovat odumírající a mrtvé
dřevo z porostu,

f) zalesňovat v porostních skupinách se zastoupe-
ním souborů lesních typů edafické řady R.

(2) Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody
lze v ochranném pásmu přírodní rezervace:

a) měnit druh pozemků a způsob jejich využití,
b) provádět zásahy, které by mohly ovlivňovat vodní

režim, zejména budovat odvodňovací a meliorač-
ní příkopy a provádět údržbu stávajících, mimo
údržbu příkopů podél zpevněných komunikací,

c) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a sla-
nisk pro zvěř, přikrmovat zvěř,

d) používat chemické přípravky za účelem meliorace
půdy – hnojení, vápnění, v porostních skupinách se
zastoupením souborů lesních typů edafické řady R.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení Okresního úřadu v Chomutově ze dne
23. 10. 2000 o zřízení přírodní rezervace Bučina na Kienhaidě.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.
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12
NAŘÍZENÍ

Ústeckého kraje č. 12/2012
ze dne 21. března 2012,

o zřízení Přírodní památky Stráně nad Chomutovkou 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Přírodní památka Stráně nad Chomu-
tovkou (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem ochrany je evropsky významná lokalita
Stráně nad Chomutovkou (kód CZ0420061) s evropskými
stanovišti [dle § 3 odst. 1 písm. o) zákona o ochraně příro-
dy a krajiny] Polopřirozené suché trávníky a facie křovin
na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) [zejména
T3.3D – Úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu
vstavačovitých].

Čl. 2
Vymezení přírodní památky 
a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, na
pozemkových parcelách č. 814 část a 806/1 část v katastrál-
ním území Velemyšleves a na pozemkové parcele č. 194 část
v k. ú. Minice.

(2) Ochranné pásmo se nachází na pozemkových parce-
lách č. 806/3, 850/1 část, 806/2, 806/1 část, 833/1 část, 834/1
část, 834/3 část, 834 část, 814 část, 840 část v k. ú. Velemyš-
leves, dále na pozemkových parcelách č. 20/1 část, 20/2 část,
372/2 část, 23 část, 398/4 část, 211/1 část, 205/1 část, 205/2,
372/3, 194 část, 174/1 část v k.ú. Minice a 896 část, 903 část,
974 část a 902 část v k. ú. Nehasice.

(3) V příloze č. 1a, 1b, 2a a 2b k tomuto nařízení je ka-
tastrální mapa a orto fotomapa s vyznačením hranic přírodní
památky.

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou ulo-
ženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a pro-
vádět pozemkové úpravy,

b) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím
vyžadujícím intenzivní technologie, zejména
prostředky a činnosti, které mohou způsobit změ-
ny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní
povrch,

c) umísťovat veškeré stavby a provádět terénní
úpravy,

d) zavádět intenzivní chovy zvěře (obory, farmové
chovy, bažantnice), zřizovat myslivecká zařízení
včetně krmelišť a slanisk pro zvěř,

e) používat hnojiva a biocidy,
f) tábořit,
g) provozovat motokros, cyklokros a jiné aktivity

obdobného charakteru,
h) zřizovat cesty a stezky pro jízdu na koni včetně

doprovodných zařízení, vyznačovat cyklistické
stezky a stezky pro pěší,

i) provádět výzkumné a průzkumné práce spojené
s narušováním přírodních stanovišť a ovlivňová-
ním populací rostlin a živočichů.

Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

Jana Vaňhová v. r.
hejtmanka

Ing. Pavel Kouda v. r. 
náměstek hejtmanky
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13
NAŘÍZENÍ

Ústeckého kraje č. 13/2012
ze dne 21. března 2012,

o zřízení přírodní památky Koštice 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Ústeckého kraje se usnesla vydat v souladu s usta-
novením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a podle ustanovení § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se přírodní památka Koštice (dále jen „pří-
rodní památka“).

(2) Předmětem ochrany jsou společenstva subhalofilních
rostlin na podmáčených a rozvolněných stanovištích zapla-
vovaných luk s výskytem nejpočetnější populace ostřice čer-
noklasé (Carex melanostachya) v Čechách a dalších vzác-
ných druhů (šišák hrálolistý – Scutellaria hastifolia, ožanka
čpavá – Teucrium scordium, bahnička jednoplevná – Eleo-
charis uniglumis). 

Čl. 2
Vymezení přírodní památky 
a jejího ochranného pásma

(1) Přírodní památka se rozkládá v Ústeckém kraji, na
pozemkových parcelách č. 279/11, 279/12, 291, 292, 435/1
(část) v katastrálním území Želevice a č. 791/1, 791/2, 803
v k. ú. Křesín.

(2) Ochranné pásmo se nachází na pozemkových parce-
lách č. 450, 294/1 (část), 435/1 (část), 286 (část), 449 (část),
279/10, 279/3 (část), 434 (část), 278/1, 428/2 (část), 293, 232
(část) v k. ú. Želevice a na pozemkových parcelách č. 694/2
(část), 694/1 (část), 1478/3 (část), 670/1 (část), 670/3 (část),
749/1 (část), 1514/1 (část), 817 (část), 818 (část), 502, 815/1,
815/4, 859/1 (část) v k. ú. Křesín.

(3) V příloze č. 1 a 2 k tomuto nařízení je katastrální ma-
pa a ortofotomapa s vyznačením hranic přírodní památky.

(4) Mapové podklady, v nichž je podrobně zakresleno
území přírodní památky a jejího ochranného pásma, jsou ulo-
ženy v ústředním seznamu ochrany přírody u Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a u Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.

Čl. 3
Stanovení bližších ochranných podmínek 

přírodní památky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze
v přírodní památce:

a) měnit druh pozemků, způsob jejich využití a pro-
vádět pozemkové úpravy,

b) měnit vodní režim s výjimkou zásahů zajišťova-
ných či objednaných orgánem ochrany přírody
s cílem zajistit optimální míru kolísání vodní hla-
diny v lokalitě (např. instalace přehrážky s regu-
lovatelnou výpustí, vyčištění propustku pod silni-
cí, popř. úprava odvodňovacího kanálu),

c) pořádat hromadné sportovní či jiné akce a exkurze,
d) vjíždět vozidly mimo komunikace (netýká se vozi-

del policie a složek integrovaného záchranného
systému při služebním výkonu, a dále vozidel
a techniky sloužící k řádnému obhospodařování po-
zemků, nebo k provádění péče o přírodní památku),

e) provádět terénní úpravy,
f) zřizovat myslivecká zařízení včetně krmelišť

a slanisk pro zvěř,
g) používat hnojiva a biocidy,
h) zakládat skládky a deponie jakéhokoli materiálu,

s výjimkou travní a dřevní hmoty vzniklé při
provádění managementových zásahů ve pro-
spěch předmětu ochrany, tu lze na lokalitě uložit
po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu
30 dnů,

i) provádět výzkumné a průzkumné práce spojené
se zásahem do ochranných podmínek, s narušo-
váním stanovišť a ovlivňováním jedinců ohrože-
ných a zvláště chráněných druhů organismů,

j) provádět trvalé oplocování pozemků.
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Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Okresního národního výboru Louny
ze dne 1. 10. 1989, kterou byla vyhlášena přírodní památka
Koštice.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje.

Jana Vaňhová v. r.
hejtmanka

Ing. Pavel Kouda v. r. 
náměstek hejtmanky
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13/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Janská
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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6. 2. 2012 8. 2. 2012

Bc. Martin Hruška v. r.
starosta města Česká Kamenice

RSDr. Oldřich Kubec v. r.
starosta obce Janská
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 3. 2012

v. r.
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14/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Jetřichovice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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V Jetřichovicích dne 9. 1. 2012 V České Kamenici dne 10. 1. 2012

Jaroslav Fišer v. r.
starosta obce Jetřichovice

Bc. Martin Hruška v. r.
starosta města Česká Kamenice
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 3. 2012
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15/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Kunratice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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10. 2. 2012 14. 2. 2012

Květa Božiková v. r.
starostka obce Kunratice

Bc. Martin Hruška v. r.
starosta města Česká Kamenice
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí odd. správních činností
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Strana 149 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

16/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Kytlice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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4. 1. 2012 10. 1. 2012

Josef Janouškovec v. r.
starosta obce Kytlice

Bc. Martin Hruška v. r.
starosta města Česká Kamenice
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Strana 151 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 3. 2012
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17/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Srbská Kamenice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Strana 153 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Jitka Voglová v. r.
starostka obce Srbská Kamenice

Bc. Martin Hruška v. r.
starosta města Česká Kamenice
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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Strana 155 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

18/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Veselé
– výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
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Mgr. Josef Březina v. r.
starosta obce Veselé

Bc. Martin Hruška v. r.
starosta města Česká Kamenice
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Strana 157 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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19/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Veselé
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Strana 159 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Mgr. Josef Březina v. r.
starosta obce Veselé

Bc. Martin Hruška v. r.
starosta města Česká Kamenice
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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Strana 161 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

20/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Černovice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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Mgr. Jan Mareš v. r.
primátor statutárního 

města Chomutov

Milan Beran v. r.
starosta obce Černovice
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Strana 163 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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21/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Droužkovice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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Strana 165 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Mgr. Jan Mareš v. r.
primátor statutárního 

města Chomutov

Milan Živný v. r.
starosta obce Droužkovice
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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Strana 167 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

22/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Hora sv. Šebestiána
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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Mgr. Jan Mareš v. r.
primátor statutárního 

města Chomutov

Jan Koutský v. r.
starosta obce 

Hora sv. Šebestiána
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Strana 169 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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23/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Hrušovany
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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Strana 171 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Mgr. Jan Mareš v. r.
primátor statutárního 

města Chomutov

Ing. Petr Šmíd v. r.
starosta obce Hrušovany
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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Strana 173 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

24/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Křimov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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Mgr. Jan Mareš v. r.
primátor statutárního 

města Chomutov

Soňa Kališová v. r.
starostka obce Křimov
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Strana 175 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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25/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Málkov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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Strana 177 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Mgr. Jan Mareš v. r.
primátor statutárního 

města Chomutov

Josef Egermann v. r.
starosta obce Málkov
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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Strana 179 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

26/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Místo
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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Mgr. Jan Mareš v. r.
primátor statutárního 

města Chomutov

Bc. Miroslav Bělský v. r.
starosta obce Místo
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Strana 181 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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27/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a obcí Údlice
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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Strana 183 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Mgr. Jan Mareš v. r.
primátor statutárního 

města Chomutov

Ing. Miloš Pavlík v. r.
starosta obce Údlice
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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Strana 185 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

28/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Chomutov a městem Výsluní
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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Mgr. Jan Mareš v. r.
primátor statutárního 

města Chomutov

Sabina Čadková v. r.
starostka města Výsluní
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Strana 187 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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29/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lovosice a obcí Evaň 
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Strana 189 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

V Evani dne 1. 2. 2012 V Lovosicích dne 22. 2. 2012

Miloslava Vydrová v. r.
starostka obce Evaň

Bc. Lenka Lízlová v. r.
starostka města Lovosice
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Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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Strana 191 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

30/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Roudnice nad Labem a obcí Nové Dvory
– výkon přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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Vladimír Urban v. r.
starosta města Roudnice nad Labem

9. 2. 2012

Martin Hejna v. r.
starosta obce Nové Dvory
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Strana 193 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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31/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Ústí nad Labem a obcí Chuderov
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Strana 195 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012
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Stanislav Kovář v. r.
starosta obce Chuderov

Ing. Vít Mandík v. r.
primátor města Ústí nad Labem
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Strana 197 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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32/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Postoloprty a obcí Výškov
– výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Václav Ibl v. r.
starosta města Postoloprty

Josef Chalupný v. r.
starosta obce Výškov

V Postoloprtech dne 6. 2. 2012 Ve Výškově dne 23. 2. 2012
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Strana 199 Věstník právních předpisů Ústeckého kraje Částka 3/2012

Příloha č. 1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 3. 2012

Ing. Jaroslav Švec v. r.
Vedoucí oddělení správních činností
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

Vydává Ústecký kraj
Redakce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 111, fax: 475 200 245
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. 
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2012 činí 1 600 Kč (bez DPH); 1 824 Kč včetně 14% DPH.
 Vychází dle potřeb Ústeckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401

Zlom113_200_Zlom33-32  11.6.12  13:17  Stránka 200



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


