Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Č. j.:
KUOK 114098/2021
Sp. Zn.: KÚOK/93986/2021/ODSH-SH/131
Počet listů: 4
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

Dne 22. listopadu 2021

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr. František Pěruška
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jan Bartoněk
tel.: 585 508 308
datová schránka: qiabfmf
e-mail: posta@olkraj.cz

Stavebník:
Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha
jehož jménem jedná

Ing. Martin Smolka, MBA, ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
v zastoupení na základě plné moci společností

Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno

ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
A ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
(doručováno veřejnou vyhláškou)

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje
Ministerstvo dopravy, ve smyslu ust. § 16 odst. 1, § 40 odst. 3 písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“), a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, jehož jménem jedná Ing. Martin Smolka, MBA,
ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
v zastoupení na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova
271/13, 602 00 Brno (dále jen „stavebník“), ze dne 14. 9. 2021 o prodloužení platnosti
stavebního povolení a povolení změny termínu dokončení stavby „I/55 Přerov okružní
křižovatka Dluhonská“ v rozsahu stavebních objektů SO 101 Okružní křižovatka,
SO 201 Prodloužení propustku a SO 301 Dešťová kanalizace, podané u zdejšího
speciálního stavebního úřadu, a po jejím přezkoumání ve spojeném řízení v souladu
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s ust. § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje platnost stavebního povolení
č. j. KUOK 60970/2020, sp. zn. KÚOK/15038/2020/ODSH-SH/131 ze dne
15. 6. 2020

o dva roky, tj. do 17. 7. 2024
a podle ust. § 118 stavebního zákona povoluje změnu stavby

„I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“
v rozsahu stavebních objektů
SO 101 Okružní křižovatka
SO 201 Prodloužení propustku
SO 301 Dešťová kanalizace
v Olomouckém kraji, okrese Přerov, obci a v kat. území Přerov, na pozemcích:
• trvalý zábor
parc. č. 3401/21, 3412/19, 3412/20, 3412/22, 3412/23, 3473/54, 3473/55, 3477/2,
3477/3, 3492/16, 4943/4, 4943/5, 4943/6, 4943/7, 5084/22, 5084/23, 5084/29,
5084/30, 5084/31, 5084/32, 6546/3, 6552/46, 6568/16, 6569/13, 6569/14, 6850/7,
6850/9 a 6850/13;
• dočasný zábor
parc. č. 3473/1, 3477/1, 3492/11, 4943/1, 4943/2, 4943/6, 5084/29, 5084/31,
6568/11, 6569/2, 6850/4 a 6850/8,
před jejím dokončením spočívající v prodloužení termínu jejího dokončení
do 31. 12. 2024.
Tímto rozhodnutím je změněna podmínka bodu 33) výrokové části stavebního
povolení č. j. KUOK 60970/2020, sp. zn. KÚOK/15038/2020/ODSH-SH/131 ze dne
15. 6. 2020. Ostatní podmínky pro provedení stavby zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha
 Statutární město Přerov, Bratrská 34, 752 01 Přerov
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
 GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov
 Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
 Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov
 Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
 ČD – Telematika a.s, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
 Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 00 Praha
 PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov
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CREAM SICAV, a.s., Nuselská 262/34, 140 00 Praha
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha (jiné
právo k pozemkům parc. č. 3492/11 a 3492/16 v k.ú. Přerov)
MJM agro, a. s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
PRECHEZA a.s., nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 Přerov

Odůvodnění
Stavebník dne 14. 9. 2021 požádal o prodloužení platnosti stavebního povolení č. j.
KUOK 60970/2020, sp. zn. KÚOK/15038/2020 ze dne 15. 6. 2020, které nabylo právní
moci dne 17. 7. 2020 o dva roky, a to do 17. 7. 2024 a současně o povolení změny
termínu dokončení stavby „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ v rozsahu
stavebních objektů SO 101 Okružní křižovatka, SO 201 Prodloužení propustku
a SO 301 Dešťová kanalizace v Olomouckém kraji, okrese Přerov, obci a v kat. území
Přerov na pozemcích: trvalý zábor - parc. č. 3401/21, 3412/19, 3412/20, 3412/22,
3412/23, 3473/54, 3473/55, 3477/2, 3477/3, 3492/16, 4943/4, 4943/5, 4943/6, 4943/7,
5084/22, 5084/23, 5084/29, 5084/30, 5084/31, 5084/32, 6546/3, 6552/46, 6568/16,
6569/13, 6569/14, 6850/7, 6850/9 a 6850/13; dočasný zábor - parc. č. 3473/1, 3477/1,
3492/11, 4943/1, 4943/2, 4943/6, 5084/29, 5084/31, 6568/11, 6569/2, 6850/4 a 6850/8.
Podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá stavební povolení platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto povolení nabylo právní moci.
Stavební povolení pod č. j. KUOK 60970/2020, sp. zn. KÚOK/15038/2020/ODSHSH/131 ze dne 15. 6. 2020, které nabylo právní moci dne 17. 7. 2020, má pozbýt
platnosti ke dni 17. 7. 2022. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
Podáním žádosti stavebníka dne 14. 9. 2021 byl zastaven běh lhůty pro zachování
platnosti stavebního povolení. Důvodem nezahájení stavebních prací v době platnosti
stavebního povolení je stavebníkem zdůvodněno, že zahájení stavby okružní
křižovatky „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“, jejíž součástí jsou i stavební
objekty SO 101, SO 201 a SO 301 bylo oproti původnímu harmonogramu stavebníka
posunuto na rok 2022.
Podle ust. § 118 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen provádět stavbu
v souladu s jejím povolením vydaným podle tohoto zákona a změnu stavby před jejím
dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. Dále
podle ust. § 118 odst. 3 stavebního zákona může stavební úřad na odůvodněnou
žádost stavebníka povolit změnu stavby před jejím dokončením. Z podání stavebníka
ze dne 14. 9. 2021 je zřejmé, že z výše uvedeného důvodu nebude možno dodržet též
termín dokončení stavby do 31. 12. 2021 stanovený v bodě 33) výrokové části
vydaného stavebního povolení pod č. j. KUOK 60970/2020, sp. zn.
KÚOK/15038/2020/ODSH-SH/131 ze dne 15. 6. 2020. Nový termín dokončení stavby
byl navržen do 31. 12. 2024.
Vzhledem ke skutečnosti, že řízení podle ust. § 115 odst. 4 a ust. § 118 stavebního
zákona, k nimž je Krajský úřad Olomouckého kraje příslušný, se týkají stavby okružní
křižovatky na silnici I/55 v Přerově, ulic Polní, Tržní a Dluhonská a současně se týkají
týchž účastníků řízení a nebrání tomu povaha věci, účel řízení ani ochrana práv nebo
oprávněných zájmů účastníků a nevzniká nebezpečí újmy některému z účastníků,
speciální stavební úřad v souladu s ust § 140 odst. 1 a 4 správního řádu tato řízení
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z moci úřední usnesením poznamenaným do spisu ze dne 11. 10. 2021 pod č. j. KUOK
100103/2021 spojil. O spojení řízení byli účastníci řízení vyrozuměni přípisem ze dne
12. 10. 2021 pod č. j. 100104/2021. V tomto společném řízení je proto vydáno jedno
společné rozhodnutí.
Při vymezování okruhu účastníků vedeného spojeného řízení vycházel speciální
stavební úřad z příslušných ustanovení stavebního zákona, kdy na řízení
o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení (ust. § 115 odst. 4 SZ) a povolení
změny stavby před jejím dokončením (ust. 118 odst. 3 SZ) se vztahují přiměřeně
ustanovení o stavebním řízení. Na základě výše uvedeného vycházel speciální
stavební úřad při určení okruhu vedeného správního řízení z vymezeného okruhu
účastníků ve stavebním řízení. Po provedené kontrole aktualizace vlastnických vztahů
k dotčeným a sousedním nemovitostem povolenou stavbou, speciální stavební úřad
ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 109 písm. a) až d) stavebního
zákona, v daném případě posoudil, že účastenství přísluší (vedle stavebníka)
statutárnímu městu Přerov, Správě železnic, státní organizaci, Generálnímu ředitelství
cel a společnostem ČEZ Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Vodovody
a kanalizace Přerov, a.s., Nej.cz s.r.o., Technické služby města Přerova, s.r.o., Veolia
Energie ČR, a.s., ČD – Telematika a.s., PSS Přerovská stavební a.s., CREAM SICAV,
a.s., Československá obchodní banka, a. s., MJM agro, a.s. a PRECHEZA a.s. Dále
byli jako účastníci vedeného řízení vymezeni ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního
řádu a ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v souladu s ust. § 112 odst. 1
stavebního zákona, kdy účastníci řízení jsou pouze identifikováni označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru, vlastníci
pozemků parc. č. 3401/20, 3401/22, 3412/21, 3412/18, 3412/23, 3479 s č. pop. 1482,
3480 s č. pop. 1481, 3492/13, 3492/12, 3492/10, 3492/17, 3492/15, 3492/1, 3477/1,
3473/1, 4943/1, 4943/2, 5084/21, 5084/13, 6850/4, 6552/22, 6568/12, 6571, 3524/1,
3524/3, 6552/1, 6850/13, 6569/15, 3524/10, 4943/7, 6546/2, 6552/2, 6552/45,
6568/11, 6568/16, 6569/1, 6569/12, 6569/13, 6570, 6850/11, 6850/12, 6547/1, 6547/2,
6547/3,6547/4, 6547/5, 6547/6, 6547/7, 6547/8, 6547/9, 6547/10, 6547/11, 6547/12,
6547/13, 6547/14, 6547/15, 6547/16, 6547/17, 6547/18,6547/19, 6547/20, 6547/21,
6547/22, 6547/23, 6547/24, 6547/25, 6547/27, 6547/28, 6547/29, 6547/30, 6547/31
a 6547/32 v kat. území Přerov a obci Přerov.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství opatřením
ze dne 13. 10. 2021 oznámil v souladu s ust. § 140 správního řádu účastníkům řízení,
kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení spojeného řízení o prodloužení
platnosti stavebního povolení o dva roky, tj. do 17. 7. 2024 podle ust. § 115 odst.
4 a ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a povolení změny termínu pro dokončení
stavby do 31. 12. 2024 podle ust. § 118 stavebního zákona. Jelikož mu poměry
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení
stavby, speciální stavební úřad podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě a ústního jednání. Účastníci řízení mohli své námitky, popřípadě
důkazy ke stavbě uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení
s upozorněním, že jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohli sdělit svá
stanoviska dotčené orgány. Vzhledem k počtu účastníků speciální stavební úřad
posoudil vedené řízení jako řízení s velkým počtem účastníků. Účastníkům řízení bylo
proto toto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje a způsobem umožňující dálkový přístup. Veřejná
vyhláška byla zaslána rovněž Magistrátu města Přerova.
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Speciální stavební úřad současně oznámil účastníkům vedeného řízení, že po uplynutí
výše uvedené lhůty ke dni 12. 11. 2021, bude disponovat všemi podklady pro vydání
společného rozhodnutí. Účastníci řízení se s těmito podklady před vydáním
rozhodnutím mohli seznámit, nahlížet u speciálního stavebního úřadu a vyjádřit se
k nim ve lhůtě 5 pracovních dnů.
Vzhledem ke skutečnosti, že ve stanovené lhůtě nebyly ve správním řízení vedeném
pod shora uvedenou spisovou značkou navrženy žádné nové důkazy ani učiněny jiné
návrhy, bylo možno vydat rozhodnutí v předmětné věci. Tento způsob vedení
spojeného řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního
řízení podle ust. § 6 odst. 1, 2 správního řádu a v souladu s procesními právy účastníka
správního řízení podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu.
Podkladem pro rozhodnutí byla odůvodněná žádost stavebníka o prodloužení platnosti
vydaného stavebního povolení o další dva roky, tj. do 17. 7. 2024 a o prodloužení
termínu dokončení stavby do 31. 12. 2024. V rámci vedení správního řízení nebyla
uplatněna námitka, popřípadě důkaz účastníků řízení, ani závazná stanoviska
dotčených orgánů, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení speciální stavební úřad neshledal
důvody, které by bránily ve spojeném řízení prodloužení platnosti stavebního povolení
a povolení změny termínu dokončení stavby a předpoklady, za kterých bylo stavební
povolení vydáno, zůstaly nezměněny, a nová stanoviska či vyjádření ve výše uvedené
lhůtě doručena nebyla, rozhodl speciální stavební úřad způsobem uvedeným
ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v něm
uvedených.
Poučení účastníků
Podle ust. § 81 a násl. správního řádu mohou účastníci řízení proti tomuto rozhodnutí
podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání, o kterém rozhoduje Ministerstvo
dopravy. Odvolání se podává u toho správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj.
u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství,
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Odvolání musí mít dle § 82 odst. 2 správního řádu obecné náležitosti uvedené
v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li
v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se
domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru
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Rozdělovník
- účastníci řízení vymezeni ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona


















Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
v zastoupení společností
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1,
779 00 Olomouc
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 00 Praha
PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov
CREAM SICAV, a.s., Nuselská 262/34, 140 00 Praha
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha (jiné
právo k pozemkům parc č. 3492/11 a 3492/16 v k.ú. Přerov)
MJM agro, a. s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
PRECHEZA a.s., nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 Přerov
-



účastníci stavebního řízení vymezeni ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona
(v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru):
pozemky parc. č. 3401/20, 3401/22, 3412/21, 3412/18, 3412/23, 3479 s č.p. 1482,
3480 s č.p. 1481, 3492/13, 3492/12, 3492/10, 3492/17, 3492/15, 3492/1, 3477/1,
3473/1, 4943/1, 4943/2, 5084/21, 5084/13, 6850/4, 6552/22, 6568/12, 6571,
3524/1, 3524/3, 6552/1, 6850/13, 6569/15, 3524/10, 4943/7, 6546/2, 6552/2,
6552/45, 6568/11, 6568/16, 6569/1, 6569/12, 6569/13, 6570, 6850/11, 6850/12,
6547/1, 6547/2, 6547/3,6547/4, 6547/5, 6547/6, 6547/7, 6547/8, 6547/9, 6547/10,
6547/11, 6547/12, 6547/13, 6547/14, 6547/15, 6547/16, 6547/17,
6547/18,6547/19, 6547/20, 6547/21, 6547/22, 6547/23, 6547/24, 6547/25,
6547/27, 6547/28, 6547/29, 6547/30, 6547/31 a 6547/32 v kat. území Přerov
a obci Přerov
-



ostatním účastníkům ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu doručení veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje po dobu
15 dní a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem
doručení:

pro vyvěšení a podání zprávy z důvodu informovanosti, avšak již bez právních
účinků vztahujících se na doručení:

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy – úřední deska, Bratrská 709/34, 750 02
Přerov (s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí /v případě použití formy
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datové zprávy s autorizovanou konverzí dokumentu/ na úřední desce na dobu nejméně
15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení
zpět s vyznačením údajů o jeho vyvěšení a sejmutí)
Dotčené orgány a ostatní
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor
služby dopravní policie, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní
pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, K Mostěnici
375/9a , 750 02 Přerov
 Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních
zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha
 Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, zde
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako
dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového
hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní
správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská 709/34, 750 02
Přerov
 Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend, Bratrská 709/34,
750 02 Přerov
 Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Bratrská
709/34, 750 02 Přerov
 spis

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč, celkem 2000 Kč byl zaplacen
dne 18. 11. 2021.

Záznam o zveřejnění rozhodnutí:
Vyvěšeno dne ................….

Sejmuto dne ..…..............

Razítko a podpis subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:
Elektronický podpis - 22.11.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : František Pěruška
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do : 18.8.2022 08:18:21-000 +02:00
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