VYHLÁŠKA
s t a t u t á r n í h o m ě s t a P l z n ě č. 16/2006
o doplnění vyhlášky č.9/1995, o závazných částech územního plánu města Plzně, jak
vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.39/1997, č.55/1998, č.10/2000, č.4/2001,
č.2/2002, č.4/2002, č.8/2002, č.14/2002, č.4/2004, č.10/2004 , č.21/2004, č. 4/2005,
č.6/2006, č.11/2006 a č.15/2006
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č.447 ze dne 7. září 2006 schválilo podle
čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky č.1/1993 Sb. a § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obecním
zřízení ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 29 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, tuto

O b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u.
článek 1
změna vyhlášky č. 9/1995
Vyhláška města Plzně č.9/1995, o závazných částech územního plánu města Plzně, ve znění
vyhlášek č.39/1997, č.55/1998, č.10/2000, č.4/2001, č.2/2002, č. 4/2002, č.8/2002, č.14/2002,
č.4/2004, č.10/2004, č.21/2004, č.4/2005, č.6/2006, č.11/2006 a č.15/2006 se mění a doplňuje
takto:
1. V části první, článku 3, odst. 2, písmeno g) se zrušuje text: „ a objekty a zařízení“.
2. V části první, článku 3, odst. 2, písmeno g) se doplňuje text po slovech , jedním
nadzemním podlažím , slovem : „ případně“.
3. V části první, článku 3, odst. 2, písmeno h) se zrušuje text: „ a objekty a zařízení“.
4. V části první, článku 3, odst. 2, písmeno n) se zrušuje text: „ nebo soubor staveb“.
5. V části druhé se ruší text článku 9a.
6. V části druhé se k článku 9a ruší příslušející text horního indexu 20) uvedeného pod čarou.
7. V části čtvrté, článku 10 , odst. 2) se ruší text horního indexu 21) uvedený pod čarou.
8. V části páté, článku 11 se doplňuje text odstavce č. 24 :
Změny č. 574 – 67327m jsou zakresleny ve výkresu funkčního využití I.S.grafické části, ve
výkresu veřejně prospěšných staveb II.Q. grafické části a ve výkresu ochrany zemědělského
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa III.CH. grafické části. V textové části
Územního plánu města Plzně jsou uvedeny v příloze č. 30.
27m
Změny č. 574 – 673 schválené usnesením ZMP č. 447 ze dne 7.září 2006.
9. V části sedmé se text článku 16 doplňuje o větu :
„změny č. 574 – 673 schválené ZMP usnesením č. 447 dne 7.9.2006 nabývají účinnosti dne
xxx.

10. V příloze č. 1 se v oddíle Textová část v členění doplňuje text:
„Příloha č.28 Změny č.574 – 673“
11. v příloze č. 1 se v oddíle Grafická část, v pododdíle I. v členění doplňuje text:
„I.S. Změny funkčního využití č. 574 – 673“
12. v příloze č. 1 se v oddíle Grafická část, v pododdíle II. v členění doplňuje text:
„II.Q.Změny veřejně prospěšných staveb č. 574 – 673“
13. v příloze č. 1 se v oddíle Grafická část, v pododdíle III. v členění doplňuje text:
„III.CH. Zásah do zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa
vyplývající ze změn ÚPMP č. 574 – 673“
14. V příloze č.2 se text přílohy zrušuje a nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze 1 této
vyhlášky.
15. V příloze č. 3 se text přílohy zrušuje a nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze č. 2
této vyhlášky.
16. V příloze č. 5 se text přílohy zrušuje a nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze č. 3
této vyhlášky.

Článek 2
Územní a věcný rozsah změn závazné části Územního plánu města Plzně
1. Touto vyhláškou se vyhlašují změny závazné části územního plánu města Plzně č. 574 –
673.
2. Změnami č. 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
590, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 607, 609, 610, 614, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 635, 636, 637, 638,
639, 644, 645, 646, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 657, 660, 661, 663, 665 se mění
funkční využití ploch v rozsahu uvedeném v dokumentaci změn.
3. Změnami č. 581, 582, 583, 591,592, 593, 594, 604, 605, 606, 608, 611, 612, 613, 618, 623,
624, 626, 633, 634, 640, 641, 642, 643, 649, 656, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 672 se mění, zrušují a doplňují veřejně prospěšné stavby v rozsahu uvedeném
v dokumentaci změn.
4. Změnou č. 673 a 674 se mění textová část vyhlášky. Změny funkčních regulativů jsou
promítnuty do upraveného znění funkčních regulativů uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 3
dokumentace změn závazné části Územního plánu města Plzně
Dokumentace změn tvoří:
a) příloha č. 30 textové části.

b)výkres I.S. Změny funkčního využití.
c)výkres II.Q. Změny veřejně prospěšných staveb.
d)výkres III.CH. Zásah do zemědělského půdního fondu a pozemků určených k doplnění
funkcí lesa.

Článek 4
Součástí vyhlášky jsou přílohy:
a) Příloha č. 1 : Nové znění funkčních regulativů.
b) Příloha č.2: Nové znění veřejně prospěšných staveb.

Článek 5
Přechodná ustanovení:
Správní řízení zahájená před účinností této vyhlášky se dokončí podle stávající platné
vyhlášky.

Článek 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne…………

Ing. Miroslav Kalous
primátor města

Ing.Stanislav Hajný
náměstek primátora

