VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ
Č. 8/2002
O ZMĚNĚ VYHLÁŠKY 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 a Č. 4/2002, A O ZMĚNÁCH ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA
PLZNĚ
Č. 282 - 285
Zastupitelstvo města Plzně se usneslo dne 20 .6. 2002. vydat 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 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 a č. 4/2002 se mění takto
a) v článku 11 se doplňuje odstavec 9 ve znění „Změny č. 282 – 28527c jsou zakresleny ve
výkresech I.E a II. D grafické části a uvedena v Příloze č. 9 textové části Územního plánu
města Plzně
b) k článku 11 se vkládá poznámka pod čarou č. 27c ve znění “změny č. 282 – 285 byly
schváleny usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 343 ze dne 20.6.2002 .“.
c) v příloze č. 1 se v části Textová část v členění: doplňuje text „Příloha č. 9 Změny č. 282 –
285 a v části Grafická část v členění: 1. výkresy 1:10000 doplňuje text „Výkres I.E Změny
funkčního využití č. 282 a 283“ a text „Výkres II.D Změny veřejně prospěšných staveb 282 –
285.
d) v příloze č. 3 se do seznamu veřejně prospěšných staveb v části d.1 zásobování vodou
doplňuje položka „V26 vodárenský soubor Lobzy - přivaděč z čerpací stanice Homolka do
vodojemu Lobzy“,
e) v příloze č. 3 se do seznamu veřejně prospěšných staveb v části d.2 odkanalizování
doplňují položky „K55 retenční nádrž Vinice – sever“, „K56 retenční nádrž Lidická“ a „K57
Strojírenský sběrač“.
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. 282,
283, 284 a 285.
(2) Změnou č. 282 se v území Vinice – sever v k.ú. Plzeň

a) mění funkční využití z území bydlení městského (BM) a plochy urbanistické zeleně - park
(PK) na plochu technického vybavení odpadní vody (K),
b) vytváří nová veřejně prospěšná stavba K55 retenční nádrž Vinice – sever.
(3) Změnou č. 283 se v území východně od Lidické a severně od Bolevecké
a) mění funkční využití ze specifického území - zdravotní areál (ZA) a plochy krajinné zeleně
- ostatní krajinná zeleň na plochy technického vybavení – odpadní vody (K),
b) vytváří nová veřejně prospěšná stavba K56 retenční nádrž Lidická.
(4) Změnou č. 284 se v území Roudné vytváří nová veřejně prospěšná stavba K57
Strojírenský sběrač.
(5) Změnou č. 285 se v území Slovan a Lobez vytváří nová veřejně prospěšná stavba V26
Vodárenský soubor Lobzy - přivaděč z čerpací stanice Homolka do vodojemu Lobzy.
(6) Územní a věcný rozsah změn je znázorněn v příloze č. 1 této vyhlášky.
článek 3
dokumentace změn závazné části Územního plánu města Plzně
Dokumentaci změn tvoří
a) Příloha č. 12 textové části,
b) Výkres I.E Změny funkčního využití č. 282 a 283 v měřítku 1:10000,
c) Výkres II.D Změny veřejně prospěšných staveb č. 282 – 285 v měřítku 1:10000,
které jsou nedílnou součástí dokumentace Územního plánu města Plzně.
článek 4
Součástí vyhlášky je příloha č. 1: Věcný a územní rozsah změn Územního plánu města Plzně
č. 282 – 285 v měřítku 1:10000.
článek 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 7. 8. 2002
Ing. Jiří Šneberger
primátor města
Ing. Miroslav Kalous
náměstek primátora

