Město  Hodkovice nad Mohelkou

Obecně závazná vyhláška  města Hodkovice n.M.    č.  2/ 2005
o závazných částech I. 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 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 se mění a doplňuje takto:

1.      V ČÁSTI PRVNÍ,  Článku 1 – účel vyhlášky , odst.1 se na konci věty doplňuje 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 “

2.      V ČÁSTI DRUHÉ , Závazné regulativy se upravuje a  doplňuje text:
„ článek 9, bod 4) – plochy rezervní se ruší a převádějí se do ploch návrhu, viz legendy výkresů 1 a 2 ÚPD / zrušení textu v bodech 1) a 2) týkající se rezervních ploch

            3.   V ČÁSTI DRUHÉ se doplňuje text:
„ článek 10, bod 4) se doplňuje věta: Hranice navrhovaných zastavitelných území budou respektovat dopravní prostory silnic dle jejich kategorií včetně vymezených příkopů nebo chodníků


4.      V ČÁSTI ČTVRTÉ, Článku 16 odst.1 se nahrazuje novým odstavcem 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.“


5.       Změna regulativů v přílohách:
       
                  V PŘÍLOZE I – Veřejně prospěšné stavby v odst. III.  se ruší  návrh- pěší 
                   Lávka severně podniku Tenneco Monroe
           
V PŘÍLOZE III., písm. A – Ochrana přírody a krajiny, bod3)  - významné krajinné prvky – doplňuje se text „ ochranné pásmo VKP břízy ve tvaru kruhu, poloměru 
-         2 –

desetinásobku průměru kmene ve výši 130 cm nad zemí, viz. Lokalita změny 1.7“

V PŘÍLOZE III., písm.B – ochrana kulturních památek, bod 2) se doplňuje údaj soupisu památkově chráněných objektů – u lokality změny 1.1 je dům čp. 41 v Liberecké ulici uveden v seznamu nemovitých kulturních památek

V PŘÍLOZE III., písm. C – plochy a objekty se zvláštní ochranou vyplývající z jiných právních norem ( limity využití území), bod  6) – ochranné pásmo silnic se mění takto:
„ ochranné pásmo silnice (rychlostní sil.) platná ÚPD  50m    změna ÚPD  100m
			silnice II.tř.	                „                 25m            „             15m
                              silnice III.tř.                    „                 20m            „              15m
                              místní komunikace          „                 15m            „              15m
             / zákon č.13/1997 Sb. o  pozemních  komunikacích /

V PŘÍLOZE III, písm. C se doplňuje  nový text o bod 11):
„ – ochranné pásmo ZS Eurotel na Javorníku – kružnice = 0,15 km „



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. 1.4.2005

V Hodkovicích n.M. dne  16.3.2005.



Milan  Fišer						Antonín  Samek
místostarosta						starosta města	
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