VYHLÁŠKA
statutárního města Plzně č.4/2001

o doplnění vyhlášky č. 9/1995 o závazných částech územního plánu města
Plzně

Zastupitelstvo města Plzně vydává usnesením č. 360 ze dne 30. srpna 2001 podle čl. 104 odst.
3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb. a § 84 odst. 2 písm. b) obecního zřízení č. 128/2000
Sb., v souladu s § 29 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, tuto

obecně závaznou vyhlášku:
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 a č. 10/2000, se doplňuje takto:
1. v článku 11 se doplňuje odstavec 7 ve znění: “Změna č. 278 27a) je zakreslena v grafické
části dokumentace změny a uvedena v příloze č.5 textové části Územního plánu města
Plzně.”.
2. k článku 11 se vkládá poznámka pod čarou č. 27a) ve znění: “Změna schválená usnesením
Zastupitelstva města Plzně č. 273 ze dne 21. června 2001.”.
3. v příloze č. 5, Přehled rozvojových území, se písm. c) na konci doplňuje slovy: “S24 –
Borská pole – západ”.

článek 2
Územní a věcný rozsah změny č. 278
(1) Změnou č. 278 se mění následující závazné části územního plánu města Plzně:
a) rozšiřuje se zastavitelné území od současné západní hranice území výroby (městský
industriální park Borská pole) po Domažlickou;
b) mění se funkční využití pozemků ze zemědělsky využívané půdy na specifická území –
obchodní zařízení (OZ) a výrobní území – výroba lehká, služby, živnostenské provozy (VD);

c) rozšiřuje se rozvojové území V8 Borská pole určené pro výrobu;
d) vymezuje se nové rozvojové území S24 Borská pole – západ, určené pro lokalizaci
velkoobchodního distribučního skladu.
(2) Věcný rozsah změny je vyjádřen v textové i grafické části dokumentace změny Územního
plánu města Plzně č. 278, která se považuje za nedílnou součást této vyhlášky.
(3) Územní rozsah změny je vyjádřen v grafické části dokumentace změny, která tvoří
nedílnou součást této vyhlášky.
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