OBECNÍ ÚŘAD CHOCERADY
 257 24 Chocerady 267;  317 763 511 sekretariát, 317 763 512 starostka, 317 763 513
místostarosta, 317 763 515 účetní, 317 763 516 hospodářská
 317 792 240;  podatelna@chocerady.cz; www.chocerady.cz

správa

a

investice,

Naše značka : 00819/17/OÚ
Vyřizuje
: Kůrka Martin
Chocerady
: 21. 6. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DO KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
OBCE CHOCERADY
Obecní úřad Chocerady, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), jako příslušný orgán k zařazování pozemních komunikací do kategorie místních
komunikací v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích v řízení o žádosti
Obce Chocerady, 257 24 Chocerady 267, IČ: 00231860 ze dne 19. 5. 2017 ve věci zařazení pozemních
komunikací do kategorie místní komunikace vydává toto
rozhodnutí
a zařazuje podle „Návrhu pasportu místních komunikací obce Chocerady„ do kategorie místní
komunikace III. třídy níže uvedené pozemní komunikace v katastrálním území
Chocerady:
(použité zkratky: MK – místní komunikace, KMD – katastrální mapa digitalizovaná)

Ozn.

Název

1c

Za Sokolovnou

2c

Ke Škole

Komunikace
slepá MK začíná na
křižovatce se silnicí
II.tř.113 proti č.p.9 a vede
mezi č.p.3 a č.p.4 a
pokračuje až k č.p.197.
MK začíná na křižovatce
se silnicí II.tř.113 na návsi
a vede okolo školy a dále
směrem Na Marjánu až do
cikánské rokle, kde končí
na hranici katastr. území.
Součástí komunikace je
parkoviště pro 15 aut u ZŠ.
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komunikace chodník chodník
délka (m) L délka P délka

322.9

2279.8

č. parcel pod
komunikací
(KMD)
892/3, 883/5,
883/4, 883/1,
883/6, 883/7,
883/8
892/3, 877/1,
16/2, 36/3,
604/17, 613/3,
877/3, 877/4,
877/6, 877/7,
877/5, 577/1,
576, 584/1

3c

4c

5c

6c

7c

Nad Hřbitovem

Za Školou

Nad Starou školou

Na Vinici

Pod Vinicí

MK začíná na křižovatce s
MK 2c nad ZŠ u č.p.34 a
vede směrem nad hřbitov
až k č.p. 208.
MK začíná na křižovatce s
MK 2c u č.p.353 (příjezd k
OÚ) a vede okolo č.p.369,
prochází blokem nových
RD a u č.p. 367 se vrací na
MK 2c. Součástí MK je i
parkoviště pro 13 aut před
OÚ.
MK začíná na křižovatce s
MK 8c nad č.p.300 a vede
okolo č.p.185 až na
křižovatku s MK 3c nad
hřbitovem.
MK začíná na křižovatce s
MK 8c nad č.p.239, vede
okolo č.p.248 až na konec
ulice, kde obchází okolo
č.p.262 a končí na
křižovatce s MK 3c proti
č.p.208.
Slepá MK začíná na
křižovatce s MK 8c nad
č.p.152 a vede na konec
ulice, kde končí u č.p.272.

MK začíná na křižovatce
se silnicí II.tř.113 pod
č.p.300 a vede okolo
8c
Horní Lipská
č.p.300, č.p.25, č.p.156 až
ke vjezdu k č.p.311, kde
končí.
MK začíná na křižovatce s
MK 8c nad č.p.239 a vede
9c
Dolní Lipská
okolo č.p.143, č.p.165 až k
č.p.158.
MK začíná na křižovatce
se silnicí II.tř.113 v místě
10c Za Musilovou vilou proti obchodu a vede okolo
č.p.24 a končí před č.p.82.

11c

U Křížku I

MK začíná na křižovatce
se silnicí II.tř.113 u č.p.105
a vede okolo č.p.121 až na
konec ulice k č.p.381.
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237.9

878/2, 594/4,
878/1

604/3, 36/1,
604/1
384.1

362/6
343.7

355/2, 357/3,
362/8, 389/14,
371/1
531.5

389/8
160.3

528

892/5, 881/1,
11/1, 881/2,
355/2, 880/7,
353/2

881/1, 352/3
323.4
892/5
81.7
348/3
264.5

12c

13c

14c

15c

16c

17c

18c

19c

K Poště

K Poddubí

Ke Mlýnu

U Mlýna

Ke Komunálu

Ke Hřišti

Pod Léčebnou

K Čističce

MK začíná na křižovatce
se silnicí II.tř.113 u
obchodu a vede směrem k
poště okolo č.p.81, č.p.61
až na křižovatku se silnicí
II.tř.113 proti kostelu.
MK začíná na křižovatce
se silnicí II.tř.113 u
obchodu a vede směrem k
léčebně okolo č.p.80,
č.p.129 a pokračuje okolo
č.p.322 až do Poddubí, kde
končí na hranici
katastrálního území.
MK začíná na křižovatce s
MK 13c u č.p.183 a vede
okolo č.p.117 až k č.p.237
a končí u vjezdu do mlýna.
slepá MK začíná na
křižovatce s MK 14c u
č.p.199 a vede na konec
ulice k č.p.160.
MK začíná na křižovatce s
MK 17c u fotbalového
hřiště a vede okolo č.p.139
až k č.p. 181, kde se
napojuje na MK 14c.
Součástí MK 16c je i slepý
úsek k č.p.360 a č.p.295.
MK začíná na křižovatce s
MK 13c před bývalou
léčebnou u č.p.260 a vede
směrem ke hřišti, obchází
č.p. 253 a končí na
křižovatce s MK 19c u
č.p.251.
MK začíná na křižovatce s
MK 13c před bývalou
léčebnou a vede k RD
č.p.260, 252, 26, 301 a 299
až na křižovatku s MK 19c.
MK vede od křižovatky s
MK 13c asi 45m za
bývalou léčebnou směrem
ke hřišti okolo č.p.251 na
křižovatku s MK 17c a
jeden úsek pokračuje k
č.p.377 a druhý úsek vede
okolo č.p.380 až na konec
ulice.
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892/1, 940,
892/8, 892/9, 45
181.3

1670.4

233

70

897, 65, 66, 894,
898/1, 156,
898/3, 180/4,
182/154, 180/1

894
239.3
87/4
118.2
156, 126/10,
129/3, 129/11
239.8

156, 155/27

221.9

156
138

156, 155/20

341.1

20c

21c

22c

23c

24c

25c

26c

Nad Léčebnou

K Tikaláku

Nad Špejcharem

U Ruské vily

Ke Zdravotnímu
středisku

U Křížku II

Komorní Hrádek
bytovky

MK začíná na křižovatce s
MK 13c těsně za bývalou
léčebnou a končí u č.p.215.
MK začíná na křižovatce s
MK 13c u č.p.298 při
vjezdu do obce ve směru
od Poddubí a vede směrem
do chatové oblasti, okolo
č.p.319 a končí nad č.e.
248.
MK začíná na křižovatce s
MK 21c mezi č.p.298 a
č.p.319 a vede k č.p. 376
až na konec parcely č.
182/173.
MK začíná na křižovatce
se silnicí II.tř. 113 u
č.p.179 a končí u vjezdu k
č.p.320.
MK začíná na křižovatce
se silnicí II.tř. 113 u
č.p.332 a vede okolo
zdravotního střediska
(č.p.264) a č.p.102 až na
konec parcely č.112/6.
MK začíná na křižovatce
se silnicí II.tř. 113 proti
č.p.105 a vede okolo
č.p.309 až na konec
parcely č.253/7.
MK začíná na křižovatce
se silnicí II.tř.109 asi 220m
po vjezdu do obce ve
směru od dálnice D1, vede
k bytovým domům,
obchází bytový dům
č.p.303 a u bytového domu
302 (asi 70m za vjezdem)
se napojuje na silnici
II.tř.109. Součástí
komunikace je i kruhový
úsek zajišťující přístup k
č.p.230, 229 a 304.
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121.4

904/3, 904/2,
904/1, 229
176

203.7

182/173
320.2

907/1
79.5
109, 112/6
247.7

250/7, 253/7
151.7

818/1, 826/23

277.6

do kategorie místní komunikace III. třídy níže uvedené pozemní komunikace v katastrálním území
Vestec u Chocerad:

Ozn.

Název

Pomístní
popis/pojmenování

30c

Vestec 30c

Ke Slavíkům

31c

32c

Vestec 31c

Vestec 32c

Ke Kofroňům

K Vávrům

Popis komunikace
MK začíná na křižovatce se
silnicí II.tř.113 u č.p.3, vede
okolo č.p.1 a končí asi 20m
za č.p.22.
MK začíná na křižovatce se
silnicí II.tř.113 na návsi u
zastávky BUS, vede okolo
č.p. 20 a končí u vjezdu k
č.p.35.
MK začíná na křižovatce se
silnicí II.tř.113 proti rybníčku
a vede okolo č.p.7, č.p.8 až k
č.p.19, kde končí.

č. parcel pod
komunikace
komunikací
délka (m)
(KMD)
955/3, 984
147.2
955/2, 939/1,
256, 935
156.7

216.7

955/1, 946/1,
145

do kategorie místní komunikace III. třídy níže uvedené pozemní komunikace v katastrálním území
Vlkovec:

Ozn.

Název

33c

Vlkovec 33c

34c

35c

36c

Na Leštinu

Vlkovec 35c

Za Rybníčkem

Pomístní
popis/pojmenování

Popis komunikace
MK začíná na křižovatce se
silnicí III.tř. 11322 u č.p.8 a
vede okolo č.p.29, č.p.65 a
--končí u č.p.68. Součástí MK
je i slepý úsek zajišťující
příjezd k č.p.55, č.p.56 a
č.p.57.
MK začíná na křižovatce se
silnicí III.tř. 11322 a vede
--směrem na Leštinu okolo
č.p.78 až na konec parcely s
č.p.85.
MK začíná na křižovatce se
Ke Kratochvílům silnicí III.tř. 11322 u č.p.3 a
vede k č.p.1
MK navazuje na konec
silnice III.tř.11322 a
--pokračuje okolo č.p.42 až na
konec parcely s č.p.27.
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komunikace
délka (m)

č. parcel pod
komunikací
(KMD)
647/1, 745/6

383.8

921/3
187

914, 912
119.8

197

905/2, 554,
690/6

do kategorie místní komunikace III. třídy níže uvedené pozemní komunikace v katastrálním území
Samechov:

Ozn.

Název

Pomístní
popis/pojmenování

37c

Pod Nádražím

---

38c

39c

Samechov 38c

V Ulici

Pod Tratí

---

40c

Na Tišině

---

41c

Samechov 41c

K Aleji

42c

43c

náves
Samechov

Myší díra

---

Myší díra

44c

Samechov 44c

k armádní vile

45c

K Vodojemu

---

Popis komunikace
MK začíná na křižovatce se
silnicí III.tř.11321 u č.p.71 a
vede přes železniční trať
okolo č.p.50, č.p.63 až k
č.e.125.
MK začíná na křižovatce s
MK 37c hned pod žel.
přejezdem a vede okolo
č.p.52, č.p.67 až na konec
parcely č.569.
MK začíná na křižovatce se
silnicí III.tř.11321 u č.p.6 a
vede okolo č.e.144, č.p.44 a
končí u sjezdu k č.p.10.
MK začíná veřejným
prostranstvím před hasičskou
zbrojnicí a pokračuje okolo
č.p.33 až k č.p.51.
MK vede od požární nádrže
na návsi v Samechově okolo
č.p.9 a končí u č.p.79.
MK na návsi v Samechově
má dva úseky. Jeden úsek
slouží kromě jiného pro
zastávku a obratiště BUS.
Druhý úsek propojuje silnici
III.tř.11321 v místě proti
č.p.23 s MK 41c.
MK navazuje na konec
silnice III.tř.11321 u č.p.2 a
vede ze Samechova až k
železničnímu přejezdu u
zastávky ČD a dále směrem
na Stříbrnou Skalici na most
přes řeku Sázavu, kde končí
na hranici katastrálního
území.
MK začíná na křižovatce s
MK 43c u žel. přejezdu a
vede okolo č.p 46, č.e.155 až
na konec parcely č. 494/1.
MK začíná na křižovatce s
MK 43c u č.p.2, vede okolo
č.p.1 a končí u vodojemu.
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č. parcel pod
komunikace
komunikací
délka (m)
(KMD)
541/1, 542/1,
572, 571/4
380.6

569
342.1

189.7

540/1, 466/22,
4/2, 482/9

540/1, 466/15
140.7
540/2, 555, 556
152.9
540/2

88.3

551/2, 500/8,
500/9, 552/2,
552/3, 552/1,
553/1, 489/19
1200.5

501/1, 494/1
155
551/2, 551/1
225.2

do kategorie místní komunikace III. třídy níže uvedenou pozemní komunikaci v katastrálním území
Vlkovec:

Ozn.

Název

Pomístní
popis/pojmenování

46c

Růženín
bytovky

---

Popis komunikace
MK začíná na křižovatce se
silnicí III.tř.11321 těsně před
začátkem obce ve směru od
Vlkovce a jeden úsek vede k
bytovým domům č.p.70 a
č.p.69 a druhý úsek končí
před č.p.62.

č. parcel pod
komunikace
komunikací
délka (m)
(KMD)
878/6

186.3

do kategorie místní komunikace IV. třídy níže uvedené pozemní komunikace v katastrálním území
Chocerady:

Ozn.

Název

1d

náves Chocerady

2d

chodník od návsi ke
škole

3d

4d

5d

6d
7d
8d

Nad Krpalovými

přístup k ZŠ

přístup k OÚ a MŠ

chodník přes park

Popis komunikace
Veřejné prostranství před
kostelem. Součástí prostranství
je i 5 parkovacích míst.

komunikace chodník
délka (m) délka (m)
29.2

Samostatný chodník od
veřejného prostranství před
kostelem k základní škole.
MK neprůjezdná pro motorová
vozidla, určená především pro
chodce a cyklisty.
MK před základní školou s
dopravním omezením B1
(zákaz vjezdu všech vozidel v
obou směrech). Součástí MK je
i schodiště, které vede z MK 2c
na MK 4d v místě vchodu do
školy a chodník, který spojuje
MK 4d s MK 5d.
MK zajišťující přístup k OÚ a
MŠ. Ve směru od MK 2c
zajištěna proti vjezdu vozidel
mechanickou zábranou.
Chodník v parku s kamennou
dlažbou, který vede od č.p.23 k
prostranství u rybníka.

Chodník kolem rybníka v
chodník kolem rybníka centru obce.
Chodník u zastávky BUS
u zastávky BUS
včetně schodů k chodníku
okolo rybníka.
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č. parcel pod
komunikací
(KMD)
892/3

892/3, 36/2
128.1
892/3, 877/1
43.4
36/6, 36/4

131.6

24.2

36/5
114.6
45
36.2
75.2

45
940, 45

35

9d

od pošty k Neradům

MK od pošty k č.p.9 s
omezením jen pro dopravní
obsluhu, opatřená mechanickou
zábranou proti vjezdu vozidel.

10d

chodník od návsi k
obchodu

Chodník se zámkovou dlažbou
od návsi k obchodu podle
silnice II.tř.113.

11d

chodník od návsi k
Ostende

Chodník se zámkovou dlažbou
od návsi k hotelu Ostende
podle silnice II.tř.113.

12d

13d

14d

892/9, 45
51.6
928/1, 892/21
142.1
892/21, 928/5
144

Chodník podle silnice II.tř.113
chodník směr Ondřejov od křižovatky s MK 13c ke
křižovatce s MK 23c.
Chodník, který u č.p.93
ke zdravotnímu
navazuje na MK 23c, vede
středisku
směrem ke zdravotnímu
středisku na MK 24c.
Pěšina pod bývalou MŠ, která
propojuje chodník 13d (ke
pěšina pod bývalou MŠ zdravotnímu středisku) s MK
24c pod č.p.102.

928/1, 907/1
71
907/1, 109
54.7
111/18
108.3

do kategorie místní komunikace IV. třídy níže uvedenou pozemní komunikaci v katastrálním území
Vestec:

15d

chodník náves Vestec

Chodník se zámkovou dlažbou
na návsi ve Vestci

955/2
30.1

do kategorie místní komunikace IV. třídy níže uvedenou pozemní komunikaci v katastrálním území
Samechov:

16d

pěšina Samechov ČD

Osvětlená pěšina s mechanickou
závorou z obou stran, která
zkracuje cestu ze Samechova
k nádraží ČD a Růženína.

541/1
148.7

Odůvodnění:
Dne 19. 5. 2017 podala Obec Chocerady zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o zařazení
vybraných dopravních cest na území obce Chocerady do kategorie místní komunikace. Jak vyplývá
z obsahu podané žádosti a jejích příloh, ale i ze znalosti silničního správního úřadu, jedná se
o komunikace, které slouží místní dopravě na území obce, zajišťují spojení mezi místními částmi obce
a umožňují přímou dopravní obsluhu sousedních bytových, rodinných a rekreačních domů, jejich
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napojení na ostatní komunikace nebo na komunikace vyšší kategorie. K zařazení dopravních cest do
kategorie místní komunikace III. třídy je navrženo celkem 43 dopravních cest, v pasportu komunikací
označeny jako 1c až 26c (označení 27c, 28c a 29c nebylo použito, respektive bylo vyřazeno v rámci
tvorby návrhu pasportu MK) a dále jako 30c až 46c. (Charakteristické užití místních komunikací III. třídy
je obslužná komunikace umožňující přímou obsluhu sousedních objektů ve stávající i nové zástavbě.)
Z toho 3 komunikace s označením 2c (Ke Škole), 13c (K Poddubí) a 43c (Myší díra) mají kromě užití
jako obslužná komunikace ještě užití jako komunikace zpřístupňující obce nebo místní části a jsou pro
toto spojení dopravně významné. Jako součásti místních komunikací byly podle §12 odst. 4) zařazeny
ještě parkoviště a to parkoviště před ZŠ jako součást MK 2c, parkoviště před OÚ jako součást MK 4c
a parkoviště u zastávky BUS jako součást MK 12c. K zařazení do kategorie místní komunikace IV. třídy
je navrženo celkem 16 dopravních cest. Místní komunikace s ozn.1d (náves Chocerady), 3d (nad
Krpalovými), 4d (přístup k ZŠ), 5d (přístup k OÚ a MŠ) a 9d (od pošty k Neradům) jsou komunikace
umožňující přístup vozidel jen pro zásobování a všechny ostatní místní komunikace IV. třídy jsou
samostatné chodníky nebo pěšiny.
Z dostupných podkladů se má za prokázané, že všechny komunikace navržené k zařazení jako místní
komunikace jsou ve vlastnictví Obce Chocerady. Relevantním dokladem o vlastnictví jsou doklady, že
obec v minulosti komunikace vybudovala nebo převzala, a vynakládá finanční prostředky na údržbu
a opravu těchto komunikací. Dále bylo z předložených dokladů zjištěno, že komunikace navržené
k zařazení jako místní komunikace se nacházejí převážně na pozemcích ve vlastnictví obce. V případech,
kde se komunikace nacházejí na pozemcích jiných vlastníků, nebo na pozemky jiných vlastníků částečně
zasahují, se jedná vždy o komunikace, které jsou ve smyslu občanského práva stavbou, a jedná se tedy
o stavby na cizím pozemku. Stavba pozemní komunikace, jako výsledek stavební činnosti, je stavbou ve
smyslu občanského práva a je proto samostatnou věcí. Podle §9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. stavba
místní komunikace není součástí pozemku. Při posuzování vlastnictví komunikací obcí se správní orgán
řídil Usnesením č.9As 15/2012 Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2014.
Výčet parcel uvedený v rozhodnutí u jednotlivých komunikací slouží k lepší identifikaci komunikací
a nemusí vždy obsahovat všechny parcely komunikací dotčené. Pozemky dotčené místními
komunikacemi, uvedené ve výroku, byly zjištěny porovnáním letecké mapy a aktuální digitální katastrální
mapy, která je pro dané území k dispozici. Všechny parcely, na kterých se komunikace nachází, a jak
velká část každého z pozemků je komunikací dotčena, lze zjistit až po zaměření komunikace. Obec
Chocerady, jako vlastník místních komunikací, postupně jedná s vlastníky dotčených pozemků s cílem
získat pozemky pod komunikacemi do vlastnictví obce.
Při rozhodování o zařazení komunikací bylo posuzováno, zda komunikace navržené k zařazení jako
místní komunikace vyhovují podmínkám podle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, tzn.,
zda navržené komunikace vyhovují svým určením, dopravním významem a stavebně technickým
vybavením. Všechny komunikace navržené k zařazení těmto požadavkům vyhovují. Tj. místní
komunikace jsou určeny pro motorová vozidla, jiná vozidla a chodce, dopravní význam místních
komunikací je především místní doprava na území obce a vyhovují i stavebně technickým vybavením.
Zařazení místních komunikací do tříd je provedeno v souladu s §6 zákona o pozemních komunikacích
a odpovídá dopravnímu významu jednotlivých komunikací. To znamená místní komunikace III. třídy
slouží zejména k přímé dopravní obsluze sousedních objektů, provozu osobních vozidel, k parkování
těchto vozidel a k zpřístupnění jednotlivých částí obce. Místní komunikace IV. třídy jsou komunikace
nepřístupné provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. Jedná se
o zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny, samostatné chodníky, pěšiny, cyklistické stezky apod.
Na komunikace uvedené v rozhodnutí nebylo v minulosti vydáno správní rozhodnutí o zařazení
pozemních komunikací do kategorie místní komunikace, přestože tyto komunikace byly při všech
rozhodováních za místní komunikace považovány, protože tomuto účelu sloužily, odpovídaly a byly tak
užívány.
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Protože v průběhu řízení neshledal správní orgán důvody bránící zařazení uvedených pozemních
komunikací do kategorie místní komunikace, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Tímto
rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem právním a k odstranění pochybností, zda jde
o místní nebo účelovou komunikaci.
Zároveň nabytím účinnosti tohoto rozhodnutí se ruší všechna předchozí rozhodnutí o zařazení místních
komunikací, pokud byla někdy v minulosti vydána.
Součástí tohoto rozhodnutí je grafická část, zobrazující průběhy komunikací, která je k nahlédnutí
v kanceláři Obecního úřadu Chocerady, nebo dálkovým přístupem na www.chocerady.cz
Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky ani připomínky, a proto silniční správní úřad ve věci
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním
učiněným prostřednictvím Obecního úřadu Chocerady.

Eva Bubnová v. r
starostka obce
otisk úředního razítka
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Chocerady, 257 24 Chocerady 267
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Obdrží veřejnou vyhláškou na úřední desce Obecního úřadu Chocerady, včetně dálkového přístupu
s využitím www.chocerady.cz
Dotčené orgány:
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov
Tento dokument musí být vyvěšen 15 dnů na úřední desce OÚ Chocerady
Datum vyvěšení: 21. 6. 2017

Datum sejmutí: 7. 7. 2017

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb. (správní
řád).
_____________________________________________________________________________________
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:
Razítko
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