Město  Hodkovice nad Mohelkou

Obecně závazná vyhláška  města Hodkovice n.M.    č.  2 / 2006
o závazných částech II. Změny územního plánu obce Hodkovice n.M.

kterou se  m ě n í   obecně závazná vyhláška města Hodkovice n.M. č. 4/97 z 20.11.1997  a  č.2/2005 z 16.3.2005 o regulativech územního rozvoje Města  Hodkovice nad Mohelkou

Městské zastupitelstvo v Hodkovicích nad Mohelkou vydává podle ustanovení § 29 odst.3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu s § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 sb., o obcích a dle § 16 vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, tuto obecně závaznou vyhlášku obce 


Část I .

Obecně závazná vyhláška Města Hodkovice n.M. č. 4/97, která nabyla účinnosti dne  20.11.1997 a obecně závazná vyhláška č.2/2005 , kterou se mění a doplňuje vyhl.č. 4/97, která nabyla účinnosti dne 1.4.2005  se mění a doplňuje takto:

V ČÁSTI PRVNÍ,  Článku 1 – účel vyhlášky , odst.1 se na konci věty doplňuje za již doplněný text:„upraveného změnou č.1 ÚPD obce Hodkovice n.M., která je zpracována formou grafické a textové části, která je nedílnou součástí této změny, schválenou zastupitelstvem města Hodkovice n.M. dne 16.3.2005 “ text další:
„ a dále upraveného změnou č.2 ÚPD obce Hodkovice n.M., která zpracována formou grafické a textové části včetně přílohy zastavovací studie RD, která je nedílnou součástí této změny, schválenou zastupitelstvem města Hodkovice n.M. dne  19.7.2006“

V ČÁSTI  DRUHÉ- závazné regulativy, Článku 8 – technické vybavení , odst.
první  se doplňuje a po doplnění zní:
„plochy pro zařízení a trasy technického vybavení jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace a grafické části 2.změny ÚPN SÚ – výřez výkresů - údaje k výkresu č.4 v měř. 1:5000 „

V ČÁSTI TŘETÍ, Článku 14- veřejně prospěšné stavby, odst.1 se upravuje text, 
který po úpravě  zní: 
„Plochy pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v grafické příloze k vyhlášce o závazné části ÚP ,města Hodkovice n.M. a v grafické části dokumentace 2.změny ÚPN SÚ – výřez výkresů – veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy v měř. 1:5000 - / 1-12 číslo veřejné stavby, A1/2 – asanační úpravy, úprava silničního podjezdu/ „

	V ČÁSTI ČTVRTÉ, Článku 16 odst.1 se nahrazený  nový odstavec  ve znění:

„ Dokumentace územního plánu obce včetně Změny č.1 je uložena na Městském úřadě v Hodkovicích n.M. a na Krajském úřadě Libereckého kraje.“   doplňuje o nový text, který zní:
 „ Dokumentace územního plánu obce včetně Změny č.1 a Změny č.2 včetně přílohy- Zastavovací studie je uložena na Městském úřadě v Hodkovicích n.M. a na Krajském úřadě Libereckého kraje.“   


Část II.

Obecně závazná vyhláška bude vyhlášena  vyvěšením na úřední desce Městského úřadu v Hodkovicích n.M.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem následujícím po dni vyhlášení, tj. 3.8.2006.

V Hodkovicích n.M. dne  19.7.2006



Mgr. Jan  Staněk  					Antonín  Samek
místostarosta						starosta města	
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