Vyhláška města Plzně č. 55/1998
o změnách a doplňcích obecně závazné vyhlášky č. 9/1995 ve znění vyhlášky č. 39/1997 o
závazných částech Územního plánu města Plzně schválená usnesením č.204 ze dne
29.10.1998.
Zastupitelstvo města Plzně dne 10.9.1998 usnesením č. 165 schválilo změnu č. 79, 81 a 83
Územního plánu města Plzně a dne 29.10.1998 usnesením č. 217 schválilo změnu č. 82
Územního plánu města Plzně. Následně schválilo dne 29.10.1998 usnesením č.204 podle § 16
zák.č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle § 26
zák.č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v úplném znění
zák.č.197/1998 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku, která mění a doplňuje obecně závaznou
vyhlášku č. 9/1995 o závazných částech Územního plánu města Plzně ve znění
vyhl.č.39/1997.
Článek 1
Preambule se doplňuje o text : „Územní plán byl změněn usnesením ZMP č. 165 ze dne
10.9.1998 a usnesením ZMP č. 217 ze dne 29.10.1998.“
část první, čl.1, bod 1 se doplňuje o text : „ZMP dne 10.9.1998 usnesením č. 165 a dne
29.10.1998 usnesením č. 217.“
část druhá, čl.4, bod 3
V písm.c) se za rozvojová území S 2, S 8 a S 9 přidává závorka „(xx)“.
Na konec článku 4 bodu 3 se přidává věta : „(xx) - změna z 10.9.1998 a z 29.10.1998.“
část druhá, čl.5
Přidává se bod 1.B znění :
„Změny funkčního využití, schválené ZMP usnesením č. 165 ze dne 10.9.1998 a
usnesením č. 217 ze dne 29.10.1998 jsou vyznačeny na samostatném výkresu I.B měř. 1 : 10
000“
část šestá, čl.15
Text čl. 15 se doplňuje o ustanovení :
„Změny ÚPN č. 79, 81 a 83 schválené ZMP dne 10.9.1998 a změna č. 82 schválená ZMP
dne 29.10.1998 nabývají účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.“
část šestá se doplňuje o nový čl. 16 znění :
„Správní řízení ke dni účinnosti této vyhlášky neukončená se budou řídit podle úpravy
platné ke dni, v němž byla zahájena.“
Příloha č. 1 vyhl.č.9/1995 ve znění vyhl.č. 39/1997, grafická část, bod 1
Za položku I.A se přidává další položka I.B znění :
„Změny ÚPN č. 79, 81, 82 a 83“
Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem
vyhlášení
Zdeněk Prosek,v.r.
primátor města Plzně
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