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PLÁNOVÁNÍ
Hrabství je místo, kde je srdce, domů!
Účelem Shire plánování je využití půdy pro větší prospěch Společenství a bydlení. Je velmi
důležité, aby byly potřeby Společenství a Habitat harmonizovat. All úrodná půda je
využívána pro pěstování potravin a nebo farmaření. Některé svatyně pro původní vegetace
a bytosti jsou poskytovány. Non-úrodná půda se používá pro domácí a non domácí budovy.
Stávající budovy na úrodné půdy jsou zbourány a recyklovány na non úrodnou půdu.
Pozemek je vyčleněno na provinčních potřebám.

Všechny hřbitovy jsou vykopané. Pozůstatky jsou zpopelněno. Pozemky se používá pro zemědělství.

Všechna golfová hřiště, parky, Sportovní ovály jsou recyklovány pro produkci potravin. Všechno Botanické
zahrady, Zoologické zahrady se stal Sanctuarys pro místní Habitat (Vegetace, volně žijících živočichů) ,
Univerzální stavět náboženské budovy, mausoleums, všechny hrady, zámky, panská sídla .. jsou
zbourány. Pozemek je klasifikován jako úrodné nebo ne plodný. Stavební materiál je použita u
novostaveb.

A ' Hrabství ' se skládá z 1 nebo více ‚Shire Oasis‘ (Y) , A Shire Oasis se skládá z " SMEČ ( Shire
lékařské a vzdělávací komplex) '' CRBC
(Cron Retail and Bazaar Complex) ‘, svatyně (přirozené prostředí) , Pracovní kaple,
zemědělství a komunální Cluster pouzdra.

Domácí a non vnitrostátní doprava na dálnicích je nahrazen ‚dálnice‘ tramvají! Dálková
Pozemní přeprava je pouze Rail.
Big soupravy jsou vyřazeny (škůdci) , Provozovatelé mýta Parazitární, Greedy Dravé,
spekulantů; Dálnice loupež je zločin. SLEČNA R6

SMEČ ( Shire lékařské a vzdělávací komplex)
A Shire poskytuje bezplatnou lékařskou od početí do smrti pro každého
a bezplatné vzdělání pro děti a seniory.
Poskytuje tyto veřejné služby prostřednictvím SMEČ. SMEČ je také
profesní dráhu pro jen ona!
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Free Medical: SMEČ Poskytuje bezplatné lékařské a zubní (S výjimkou nemocničních
postupů) pro každého.

Bezplatné školství na SMEČ: Děti navštěvují 6 dní v týdnu od 1 hodiny po východu slunce
až 1 hodinu před západem slunce. Děti jsou opatřeny krytem všemi, obuvi, vzdělávací
materiály, jídlo a pití. Odpočívají, mají vanu (Nově narozené klub) , Zbytek mají sprchu.
Maminky navštěvovat 6 dní v týdnu od 1 hodiny po východu slunce až 1 hodinu před západem slunce (Dostanou
3 hodinovou přestávku) , Matky jsou opatřeny krytem všemi, nohy oblečení, potravin, nápojů a dostat zaplaceno ( 1x
wmw ) , Může sprchovat.

Poznámka! Při odchodu matky a změny dětí. Vše nabízené pobyty. Neexistuje
žádná domácí práce.
Věk 0-2: novorozence zúčastnil se jeho matka ' SMEČ: Newborn klubu 6 dní v týdnu. Nově
narozené na dokončení roč 2 přijmout ' Novorozenec klubu diplom‘ Matky doplňky pro
280 hodin výuky klubu a učení obdrží: ‚Rok 1 Učňovské‚SMEČ‘Certifikát ‘. Matky
nechodí nově narozené Clubu 6 dní v týdnu volné dítě. Nevhodné matka.

Věk 3-9: chlapci a dívky (Učenci) navštěvovat 6 dní v týdnu smíšené (smíšený) třídy , SMEČ:
Základní - Škola' Učenci k dokončení rok 9 dostávat ' Základní škola diplom‘ , Matky
doplňky 140 hodin Základní škola pro žáky i učitele obdrží: 'SMEČ Certificate Year 2
učení'. Matky, které nechodí do základní školy, 3 dny v týdnu volné dítě. Netýká se, že
je navštěvuje prenatální nebo nově narozené klubu.

Věk 10-14: dívky (Učenci) navštěvují 6 dní v týdnu dívky jen tříd na ‚SMEČ: dívčí pouze
School‘ , Učenci k dokončení rok 14 obdržet ' Girl pouze School Diploma‘. Matky
doplňky 140 hodin Girl pouze školní výuky, výuka obdrží:
‚Lékařské a vzdělávání živnostenský list‘. Matky nechodí Dívčí škola 3 dny v týdnu
volné dítě. Netýká se, že je navštěvuje prenatální, novorozený klub nebo základní
škola.
Věk 15-16: dívky (Učenci) navštěvovat 6 dní v týdnu placených ( 1x wmw )

třídy na 'SMEČ: Family-College' , Učenci k dokončení rok 16 obdrží " Rodina College
Diploma‘ ,
62 roků stará učí: SHE předává životních zkušeností do příští generace (Platí 3x
wmw) v rodině College.
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Věk 63 nebo přes senior (smíšený) vzdělání je k dispozici na adrese ' SMEČ: Senior
aktivity Club‘ ,

Každý SMEČ má Shromáždění !
Navštěvovat SMEČ je povinná pro ona je koncipování a dokud děti dokončily navštěvovat
SMEČ. doba Triangle (CG Klock) při použití! Sunrise je, ‚0 hodin‘ , Sunset je '14 hodin , 14
až 21 hodin povinné vynucena Shire noční zákaz vycházení v provozu.
Personál zúčastnit 6 dní v týdnu v (2) 6 a půl směny (Obsahuje 1/2 hodina přestávky) , platební
sazba 1x na 7x wmw , wmw splnění podmínek. 1. směna

1h až 7 1 / 2h , 2. směna 6 1/2 h až 13h , Posuny překrývají. Zaměstnanci začnou
posouvat se sprchovým koutem a pak dal na poskytnuté kryt všechno a obuvi. Jídlo a
pití jsou k dispozici.
SHE Profesní dráha: SMEČ Manažer

* Základní: Po otevření, podporovaný odpracovaných let!
Poté, co absolvovala 'Holy-manželství' Smlouva'. Má ‚Lékařské a vzdělávání
živnostenský list‘. Začne pracovat jako ' Zdravotní sestřička '
( wmw2 ) ,
Po 1 rok pracovní zkušenosti ' Zdravotní sestřička ' kvalifikuje pro získání ' Senior Nurse ' ( wmw3 ) ,

Po 1 rok pracovní zkušenosti ' Senior Nurse ' kvalifikuje zúčastnit ‚PHeC Technická
univerzita‘ vydělá " Supervisor Certificate‘ , Když tam je otvor povýšen ' Porodní
asistentka ' ( wmw4 ) ,
Po 1 rok pracovní zkušenosti ' Porodní asistentka ' kvalifikuje zúčastnit ‚PHE
Leadership College‘ vydělává ‚Leader diplom‘ , Když tam je otvor povýšen ' Medic ' ( wmw5
),
Po 1 rok pracovní zkušenosti ' Medic ' kvalifikuje zúčastnit ‚PHeC Leadership
akademie‘ vydělá " Manažer diplom‘ , Když tam je otvor povýšen ' Matróna ' ( wmw6 ) ,
Po 1 rok pracovní zkušenosti ' Matróna ' kvalifikuje se zúčastnit ‚pDEc Leadership
Camp‘ vydělává ‚Administrátor Titul‘ , Když tam je otvor povýšen ' SMEČ Manažer ' ( wmw7
) , Se připojí k ‚zemský poradce bazén‘ ,

SMEČ je centrem komunitního bydlení nejvíce SHE stráví většinu svého života tam. SHE
je a děti potřebují stýkat dostát
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jejich plného potenciálu. Komunální bydlení je obec výchovu dětí, nikoli
jednotlivci.
SHE se začne navštěvovat " SMEČ 'Pro prenatální činnosti , ( Poznámka! HE není
zapojen) , Od 3 týdnů před porodem a dále se zúčastní SMEČ denně. Tento
průběžný po narození. SHE se bude podílet s SMEČ dokud nejsou všechny její děti
dokončí své vzdělání tam. Pak začíná kariéru. Absolvovala listem
( Lékařské a vzdělávání živnostenský list ) , SHE se zúčastní ‚SMEČ‘ shromáždění.
Nakonec se budou navštěvovat Senior aktivity Club ,

SMEČ má zvonice. Každý den na ‚Sunrise‘, ‚poledne‘ ‚Sunset‘ zvoní
po dobu 1 minuty. To vyzvánění slaví 1 GOD dává nám denní světlo
skrz Sunlight. dny 1-6
(pracovní týden) , Jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem
slunce zvonek po dobu 2 minut. Signalizace práce začátek a konec práce. 7. den (Zábavný
den) 1 hodinu po východu slunce a 1 hodinu před Sunset zvonek po dobu 3 minut.
Tento

Pojďme 1 GOD a Společenství vědět, že existuje " Shromáždění'.

CRBC ( Cron Retail a bazar Complex )
CRBC nahradit nákupních center a nákupních center. CRBC se nacházejí v budově
sedmiúhelník 4 úrovně. CRBC je ‚sedmiúhelník Hub‘ Každá strana má budov
připojena. Příklad: SMEČ, Work kaple, Komunální Cluster bydlení, .. Část
'Shire-Oasis'.
CRBC otevře den 1-5, 1 hodinu po východu slunce, zavření 1 hodinu před slunečním sady. CRBC
otevře 6. den, 1 hodinu po východu slunce, zavření poledne. Od poledne do 1 hodiny před západem
slunce je vyčistit, údržbu a opravy. 7. den CRBC je uzavřena!

A CRBC Nachází se v budově ze 4 úrovně.

Přízemí Je zavazadel, zboží a zboží
out pro maloobchodní prodejny a bazaru.

Úroveň 1 je cron-Prodejní plocha, včetně
Nápoj-Bar (nealkoholický) ,
Úroveň 2 je Bazaar, vše domácí /
domácí, který se používá, ale není k ničemu.

Level 3 je správa a pracovníci rozbít plochu.
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Střecha se skládá ze solárních panelů.
Cron Retail model v sobě spojuje všechny prodejny potřeb pro komunální Cluster bydlení, v 1
maloobchodním komplexu. Cron-Retail končí duplikace nahradí všechny franšíz (Jídlo, oblečení,
Variety ...) s 1 výstupem pro každý segment.

Cron Retail nahradí všechny fast food Klony se zdravou (nealkoholický) Nápoj
Bar.
CRBC používá systém řízení cron. Doplněn dobrovolníky
zákazníka. Vedení cron operuje DMC ( Rozhodování výboru) , Dobrovolníci
zákazníků jsou zákazníci, kteří souhlasí s tím, (roční) pracovat
7 hodin v každé 4 týdny
Doba zdarma. Příjem slevu na každý nákup + roční švédského stolu. Jsou také
poskytnout zpětnou vazbu na DMC.

B azaar
je maloobchodní prodej řemesel, domácí produkty.
Preloved předměty.

Maloobchod se skládá z výrobku vyrobeného. Vytvořil širší rodiny a nabízet k
maloobchodnímu stejnou širší rodinou. Nemůže mít zaměstnance nebo
dobrovolníky mimo širší rodiny. Rozvětvená rodina se skládá z: Prarodiče, rodiče
(sourozenci) a dětmi.
Preloved (použitý) položky jsou prodávány majitelé nebo jménem někoho jiného. Prodávající je
povinen informovat kupujícího, pokud je zboží prodávány jménem někoho jiného. Preloved
nepřijdou se zárukou (Žádná náhrada nebo swap) , Kupující na pozoru!

Bazaru obchodníci volí každoročně svého zástupce do CRBC DMC.
Varování !
Máte-li neustále obchod. Jste ‚Addict‘, požádat o pomoc.

Cluster cron je skupina cron je
Úschovu Guardians volat množství oddělené cron je spolupracující sloužit celé
provincie (kmenový) : ' Cron Cluster‘ , Cron Cluster nahradit Greedy, šmelinářské
národní nebo nadnárodní podniky.
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Velké projekty nebo projekty, služby, které zahrnuje více než 1 Shire vyžadují velké množství
oddělené cron to, aby spolupracovaly ( Cluster cron ) ,

Cluster cron je sbírka cron je spolupracují mezi sebou navzájem v dodavatelských vztahů
se zákazníky. Například 'Morning Vitamin Tablet'
(produkt) , Cron je zapojen: Distribuce, marketing, výroba, balení, prvovýrobce, výzkum,
vývoj, Retail.

cron je které jsou součástí Cluster cron potřebují své DMC udržovat kontakt. Každá
DMC je třeba posílit (rozhodování) 1 osoba, která má zastupovat zájmy svých cron v
rámci cron klastru. Jakékoli cron, který neposkytuje zástupce rozhodovacího procesu
musí být odstraněn z clusteru a nahrazena jinou.
cron ' s chtít řešit zemské vlády a nebo jejích organizací (utility...) , Pouze odbory
vláda, které používají cron systém řízení DMC se může připojit Cluster cron ,
Poznámka! Vláda vlastnil firmu, která nejsou proměnil cron
obchodní (Nástroje, dálkové dopravy, hornictví, Výzkum vesmíru ...)
jsou provozovány s použitím cron systém řízení D mC ,
Cluster cron operují od " CRBC ' a pracovní kapličky.

Komunální Cluster bydlení
Lidé mají 1GOD vzhledem k tomu, právo prostých
bezpečných obytných (Přístřeší) , Vláda má povinnost
poskytnout tyto cenově bezpečné obydlí. Přístřešek je
dodávána ' Hrabství' ,
Pro Hrabství dodávat cenově obytných místnostech všechny Pozemky a domácí (V
soukromém vlastnictví) přístřeší se přenesou do něj. Prázdný přestoupil vlastnost je plná
bezdomovců a rodiny na čekací listině. Multi ložnice domy s pouze 1 nájemníkovi je
třeba vzít v jiných okupantům. Je nepřijatelné, asociálnost pro 1 osobu, která má více
než 1 ložnice.
Všechny dostupné bydlení čtvrtiny jsou nájemních ubytovacích zařízeních. Nakonec,
marnost okrasná zahrada, volně stojící domy musí být nahrazeny clusteru komunitní
bydlení. Cluster pronájem ubytování je zajištěno ‚Shire‘.

All clusteru ubytování mají 3 úrovně nájemníci + 1 úroveň skleněný dům: Ground Level,
Level 1, Level 2, Skleník (Nájemníci mohou pěstovat rostliny) , Cluster ubytování se
skládá z jednotlivě (1 místnost) ,
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pár jednotek (2 místnosti) , Rodinné jednotky (3 místnosti ...) , Povinné Guide linky (Rodinný stav,
věk) aplikovat.

Všechny Dostupnou Secure Living čtvrť je Pronájem ubytování.
Týdenní nájem činí 14% hrubého týdenního příjmu nájemníka. Multiple nájemníci nájemné je
14% společného hrubého týdenního příjmu nájemníků.

Příklad: $: 100 hrubá týdenní příjem, půjčit $. 14
$ 1000 hrubý týdenní příjem, nájemné $ 140

Hrabství dodává elektřinu a vodu s denním minimem (Free) (pak platí) Maximální odříznout je s
nimi nakládáno, komunitní prádelna, údržba, rekreace, odpadů a kanalizace pro odstranění.

Poznámka! Domácí a nekomerční domácí pálení hnoje, dřevo, uhlí, plyn, olej na vaření,
topení a výkonu, KONČÍ!
Single nájemce má právo na život v komunitě 1 pokoj. Ve věku 63 přenosu je pro odchod do
důchodu ubytování (Povinně) , Jednolůžkový pokoj 1 nájemník používá na stejné toalety úrovni
Společenství sprcha areálu a na spodní úrovni prádelna, lázně.

Pár (1 ON a 1 ONA) nájemníci mají 2 místnosti: Living, ložnice, kuchyňský kout a WC,
sprcha. Podíl prádelna, lázně na spodní úrovni.
Přesunout do ‚pro rodinné jednotky‘, když dorazí děti. Pár se stává jednotlivé převody (Povinně)
na jedné jednotce.

Rodinné nájemníci mají 2 místnosti (Bydlení, spaní, kuchyňský kout a WC, sprchový kout.
Podíl prádelna, lázně na spodní úrovni) + 1 pokoj pro každé 2 děti. Po poslední dítě
odstěhuje (Podle věku 18 povinné) , přenos pár (Povinně) na pár života.
Oblasti mezi Cluster bydlení jsou využívány pro zahradu a volný dobytek rozsah. Oni jsou
udržovány kazetové domácnostech nájemníků (Neplacené) ,
Kteří jsou na seznamu.

FREEWAY - Tram CG dopravní řešení!
Města s 1 milion + obyvatele a dálnic mají 2 hlavní problémy: znečištění a dopravní špička
dopravní zácpy. Oba tyto problémy teď potřebujeme nejpozději řešení. Kustod Guardian
mít řešení. Dálnice tramvaje! Rail nahradí individuální dopravu a dálkovou Big rig nákladní
dopravu.

Dálnice má 3 pruhy vedoucí do centra města a 3 pruhy vedoucí od centra města.
1 Svatý odstranit všechny automobily, nákladní auta a autobusy z dálnice. 2 nd ležel
tramvajové koleje na dálnici povrch 2 v každém směru.
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Tyto 2 stopy na městské vázán straně (>) z dálnice mají být využívány lidé iniciátora
tramvaje. 1 stopa vede do města a druhý odchází z města. Lidé mover tramvajové
nést 300 a navíc dojíždějící. Zastaví se jen při každém sjezdu. Na výjezdu zastaví
dojíždějící může převést do místní dojíždějící útulku, Shuttle 3 jednostopých vozidel
nebo pěšky.
Tyto 2 stopy na město pryč bočním (<) z dálnice mají být používány nákladní Mover tramvají. 1
stopa vede do města. Druhý odchází z města. Tyto nákladní stěhovák tramvaje provádět
Návěs velikosti zatížení; oni jen zastaví na každém sjezdu. Na výjezdu zastaví nákladní může
převést do místní nákladní centra nebo raketoplánu 3 jednostopých vozidel. Extra velké těžké
zboží pouze 4 (nebo více) koláři.

Dálnice Tramvaje jsou operace Shire Cluster cron. 3wheelers, které přepravují zboží,
lidí z tramvaje. Jsou to jednotlivci nebo cron.
A co vozidel, které jsou odstraněny z dálnice? Automobily jsou významným znečišťovatelem jsou
vyřazeny (škůdci) , Hromadný náklad se dopravuje tramvaje, železnici. Krátká vzdálenost nákladní
používá Shuttle vozíků. Big soupravy jsou vyřazeny (škůdci) ,

Co mýtné operátorů? Toll-operátoři jsou Greedy parazitární spekulantů; Dálnice
loupež je postižitelný trestný čin, SLEČNA / R6 Toll- operátoři jejich majetek zabaveny a
vrátil se ke komunitě se z vyrovnání. Všechny cesty patří Shire a jsou zdarma k
použití.

Všechny cesty patří všem lidem!
Veřejná doprava (oba lidé a zboží) je dána přednost.

3 KOLA CG dopravní řešení!

Kustod Guardian podporují tři kola dopravy pedálu pro lidi, zvířat a zboží pohybu. Je
to kousek doprava uvnitř Shire Oasis. Používá se k vyzvednutí a doručit Freeway
tramvajových zastávek.
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Přepravní křivdy!
Kustod opatrovník věří, že lidské tělo není vytvářet pro vysoké rychlosti jízdy. Z tohoto důvodu
není nutné pro rychlost. All vysokorychlostní doprava (Vzduch, půda, mořské) končí.

2 W podpatky ( inženýrství chybu )
transport 2. kolo je špatně navržen doprava, zdraví škodlivé. To je používáno
krutých rodičů bolet (Aby byly jezdit a spadnout) jejich děti a učinit je mizerně. 2. kolo
doprava zvyšování nákladů na zdravotní péči komunity.
Motorizovaná doprava 2 kol je dodáván ve 2 variantách: ‚Špína a
Road‘. Verze Dirt slouží k chrlit (Ničit)
up na 'Habitat'. Je to hluk děsí divokou zvěř.
Znečištění ovzduší snižuje dýchatelný vzduch. Tímto končí!

Verze Road používá anti-sociální, proti mně jednotlivců.
Používají ji, aby urychlila (Všichni dělají) , Mají jezdit na kole, aby nadměrný hluk.
Existuje způsob jízdy činí silnice obtíž. Zvyšují úmrtí na silnicích. Jedou do nákladů
komunitní zdravotní péče. Jsou komunitní škůdce! Tímto končí!
motocyklu gang (Viz Vilonce gangy) se skládají ze 2 nebo více jezdců.

Členové gangu se dopustí nezákonný chování jsou vinni sdružení (Sledování, se
účastní, neexistují). Cyklistické gangy nejsou přijatelné. Jsou rozpuštěna.
Výroba, maloobchod, s použitím všech konců 2. kolo dopravy. Veškeré stávající populace je
rozdrcen. Bad Rodiče dostat re vzdělaný, SLEČNA R1 ,
Dirtbike montéři a jezdci jsou Vandalové na ochranu životního prostředí , SLEČNA R7

2. Transportní kolo nahrazuje nemotorizované dopravy 3 kola. Non vláda a cron
letecké dopravy konce non. Žádný soukromý letecké dopravy nebo soukromých licencí
v letecké dopravě. Stávající licence se zruší.
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Non vláda a cron námořní dopravy konce non. Žádný soukromý
námořní dopravu nebo soukromé licence námořní dopravy. Stávající
licence jsou ancelled.

Soukromé a domácí Moterized pozemní doprava je omezená a vyřazen. Vysoce
výkonné a luxusní vozy jsou zabaveny, rozdrtí. Výrobní konce.

Hořící kouření BBQ, ‚End! Out dveře topení, 'End to!' Venku zima
nosí teplejší hadříkem. Nebo jít dovnitř. Používání venkovní vytápění
je, Environmental vandalismus, SLEČNA R7 ,

Komunity vytvořit čerstvé vodních nádrží. Nádrž by měla být spíše hluboký než
povrchní. Hluboká voda je chladnější, snížení odpařování, růst řas zejména jedovaté
typ a napadení hmyzem.
Vodní sporty mají zakázáno zastavit močení, menstruace a pooing do vody (Soustružení
vodu do kanalizace) , Plavidlo (Jet ski, motorové ..) znečistit (Benzín, olej,
kyselina baterie ..) jsou zakázány! Výjimka: Park Ranger transport.

definice
Zemědělství: Market Garden > Květiny, bylinky, zelenina ..
Ovocný sad > Bobule, ovoce, ořechy ..
Farma > Obilí, Krmivo pro zvířata ..

Ranč > Ryby, savci, drůbež, plazi ..
Stavební výška ( ne vyšší): Komunální Cluster bydlení >
4 úrovně: Ground Level, Level 1, Level 2, skleník
Maloobchodní a Bazaar Complex >

4 úrovně: Ground Level, Level 1, Level 2, 3 Úroveň

pracovní kapličky > 8 úrovní: Ground Level, + 7 stupňů

Domov
Konec
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