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Vyhláška c. 1/2000

kterou se mení vvhláška o závaznvch cástech ÚPSÚ
Tvnec nad Sázavou

Mestská rada TÝnce nad Sázavou se usnesla dne 14.02.2000 na základe bodu VT

usnesení mestského zastupitelstva ke zmenám územního plánu ze dne 31.01.2000 vydat podle
& 24 zákona CNR o obcích C. 367/l990 Sb. (obecní zrízení). ve znení oozdeiších oredoisu a
podle & 29 odst. 2 zákon C. 50/l976 Sb .. o územním olánování a stavebním rádu. ve znení
pozdejších predpisu - úplné znení vvhlášeno ood C. 197/l998 Sb. (dále ien "stavební zákon").
tuto obecne závaznou vvhlášku:

Clánek I

Ucel vvhláškv.

Vyhláška vymezuje zmenu závazné cásti územního plánu sídelního útvaru Týnec nad
Sázavou (dále jen ÚPSÚ) schválenou mestským zastupitelstvem dne 08.12.1995.

Clánek 2

Uzemní rozsah olatnosti.

Tato vyhláška platí pro katastrální území Týnec nad Sázavou, Pecerady, Krusicany a
Podelusv.

r1~npk- 1
Závazná cást Územne plánovacÍ dokumentace.

Ve vyhlášce o závazných cástech ÚPSÚ Týnec nad Sázavou schválené dne
30.05.1995 mestským zastupitelstvem se v clánku C. 12 Plochv pro verein.e __prospešné
stavby a opatrení verejného zájmu v cÍsI. I. Plochy pro nové stavby

I) vypouští písmeno .. 1) nová ('O V Koz/ov;ce" (zmena C. 13)
2) doplnuje se písmeno ..ž) po.{-Iana pozemku parc. c. 3080/74 s pNiezdovoll komwÚkací na

cást; pozemku parc. c. 3080//12 v kal. 1Ízemí Týnec nad Sáza vo 11 " (zmena C. 14)

Clánek 4

Záw!reCl1á IIstnI1O\'P.l1i

Dokumentace zmen ÚPSÚ Týnec nad Sázavou je uložena u mesta Týnec nad
Sázavou, na Mestském úrade Týncc nad Sázavou, odboru výstavby a na Okresním úrade
Benešov. referátu regionálního rozvoje.
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Clánek .s

Úcinllost vyhlášky.

Tato vyhláška nabývá úcinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.
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Zdenek Brezina
starosta mesta

Vyvešeno: 10.03.2000

Sejmuto: 0.Cc"2 oc''';''
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Mgr. Oldrich Sládek
zástupce starosty




