VYHLÁŠKA
statutárního města Plzně č. 2 / 2002
o doplnění vyhlášky č.9/1995 o závazných částech Územního plánu města Plzně
a o změnách závazné části územního plánu města Plzně č. 279 a 280
Zastupitelstvo města Plzně se usneslo dne31.1.2002 usnesením č. 35 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
v úplném znění zákona č.109/2001 Sb. tuto
obecně závaznou vyhlášku
článek 1
změna vyhlášky č.9/1995
Vyhláška č.9 /1995 o závazných částech Územního plánu města Plzně, ve znění vyhlášek
č.39/1997, č.55/1998, č.10/2000 a 4/2001 se doplňuje
1. v článku 11 o odstavec 8 ve znění “Změny č. 279 a 28027b) jsou zakresleny ve výkresu
ID grafické části a uvedeny v příloze č. 8 textové části Územního plánu města Plzně
2. k článku 11 se vkládá poznámka pod čarou č. 27b) ve znění ”změny č. 279 a. 280 byly
schváleny usnesením Zastupitelstva města Plzně č.35 ze dne 31.1.2002 ”

článek 2
územní a věcný rozsah změn
(1) Změnou č. 279 se mění závazné funkční využití plochy vymezené ulicemi Těšínská,
Staniční a V Malé Doubravce z ploch technického vybavení - zásobování teplem (T) na
smíšené městské území (SM).
(2) Změnou č. 280 se mění závazné funkční využití plochy jižní části původního areálu
výstaviště v Plzni ze specifických území – volný čas (VČ) na smíšené území městské (SM)
(3) Územní a věcný rozsah změn je patrný z výřezů výkresu č. I.D, které tvoří nedílnou
přílohu této vyhlášky.

článek 3
dokumentace změn
Dokumentaci změn tvoří výkres č. I.D v měřítku 1:10000 a Příloha č. 7 textové části, které
jsou nedílnou součástí dokumentace Územního plánu města Plzně.

článek 4
Součástí vyhlášky jsou tyto přílohy:
a. příloha číslo 1: Změna č. 279 – výřez z výkresu č. I.D v měřítku 1:10000
b. příloha číslo 2: Změna č. 280 – výřez z výkresu č. I.D v měřítku 1:10000

článek 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ……Ing. Jiří Šneberger
Primátor

Ing. Jiří Bis
Náměstek primátora

