OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 4/2004
kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov, ve znění pozdějších změn
Zastupitelstvo města Tišnova schválilo na svém zasedání, konaném dne 25. 3. 2004,
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, a dále v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, vydání této obecně závazné vyhlášky (dále jen
„vyhláška“).
ČÁST I. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Účel vyhlášky
(1) Závazné části územního plánu sídelního útvaru Tišnov, vymezené vyhláškou č. 37/1998,
se touto vyhláškou doplňují o závazné části změny č. V ÚPN SÚ Tišnov.
Článek 2
Územní a časový rozsah platnosti
Zůstává v platnosti
Článek 3
Vymezení pojmů
Zůstává v platnosti
ČÁST II. ZÁVAZNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Článek 4
Zásady funkčního využití území
ZASTAVITELNÉ PLOCHY:
(3) PLOCHY VÝROBNÍCH AKTIVIT – „V“:
funkční regulace:
 Podmínečně přípustné – dosavadní text se nahrazuje textem:
komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní a opravárenské areály
s vysokou frekvencí styku s veřejností), občanské vybavení (zábavní zařízení, výstavní
areály) a bydlení pouze pro osoby zajišťující dohled nebo pro majitele provozovny.

(8) PLOCHY PRO OBSLUHU ÚZEMÍ:
Jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro zařízení dopravní a technické
vybavenosti a doplňují se:
o plochy pro oddílnou kanalizaci včetně retenční nádrže a čerpací stanice pro odvádění
dešťových a splaškových vod z ploch výrobních aktivit v lokalitě „Díly pod městem“.
Článek 5
Zásady uspořádání dopravy a inženýrských sítí
Zůstává v platnosti
Článek 6
Limity využití území
Článek 7
Veřejně prospěšné stavby
V ÚPN SÚ Tišnov vymezené plochy pro veřejně prospěšné stavby se doplňují o:
DOPRAVA, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
- Tk 3 kanalizace splašková pro výrobní zónu v lokalitě Díly pod městem
- Tk 4 kanalizace dešťová pro výrobní zónu v lokalitě Díly pod městem
- RN retenční nádrží a čerpací stanice na pozemcích p.č. 2127/2, 2130/2, 2131/2, 2134/2
Článek 8
Dosavadní text v článku 8 se nahrazuje textem:
(1) Úplná dokumentace změny č. V ÚPN SÚ Tišnov je uložena a bude pro veřejnost
k nahlédnutí:
a) na odboru regionálního rozvoje a stavebním úřadě MěÚ Tišnov
b) na odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ JmK Brno.
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