OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 6/2004
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. VIb ÚPN SÚ Tišnov.
(2) Dokumentace změny č. VIb ÚPN SÚ Tišnov včetně její závazné části ve formě regulativů
byla schválena dne 25. 3. 2004 Zastupitelstvem města Tišnov.
Článek 2
Územní a časový rozsah platnosti
Zůstává v platnosti
Článek 3
Vymezení pojmů
(3) Dle funkčního využití území jsou rozlišovány
a) v zastavitelných plochách se doplňuje:
- centrální zóna města.
ČÁST II. – ZÁVAZNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Článek 4
Zásady funkčního využití území
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
(1) PLOCHY PRO SMÍŠENOU FUNKCI CENTRA:
doplňuje se o:
Centrální zóna města se vymezuje takto:
Hranice městského centra probíhá od nádraží ČSD po severozápadní straně Janáčkovy
ulice, po jižní a západní straně ulice U Hvozdy, jižní stranou ulice Halouzkovy po
křižovatku s ulicí Jungmannovou. Dále po severní straně ulice Jungmannovy až na
křižovatku s ulicí Dvořáčkovou, kde se lomí a vede po její severozápadní straně,

pokračuje po západní straně nám. 28 října a Kukýrny, kterou obíhá po severní a východní
straně až po ulici Parolkovu. Pokračuje po její severovýchodní straně, dále po ulici
Tyršově až po křižovatku s ulicí Černohorskou, přechází na její severovýchodní stranu,
přetíná ulici Riegrovu a vede po severovýchodní straně ulice Dvořákovy, přetíná
Brněnskou ulici a po jejím jihozápadním okraji vede ke kinu, tam odbočuje na ulici
Mlýnskou. Po její jižní straně vede k ulici Janáčkově a odtud k nádraží ČSD.
Do obvodu centrální zóny jsou zahrnuty všechny budovy, které s ním těsně sousedí včetně
dvorů a zahrad bez ohledu na jejich hloubku. Do obvodu rovněž patří všechny sousední
proluky a prostranství jakož i budovy na nich v budoucnu postavené.
Územní rozsah je vymezen na samostatném výkrese a je součástí grafické části.
Funkční regulace:
Podmínečně přípustné - doplňuje se o:
Čerpací stanice pohonných hmot jako dopravní zařízení nenarušující soužití funkcí
(doplňkové zařízení ke stavbě obchodního centra).
(4) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ:
Funkční regulace:
Podmínečně přípustné – doplňuje se o:
Čerpací stanice pohonných hmot jako dopravní zařízení nenarušující soužití funkcí
(doplňkové zařízení ke stavbě obchodního centra).
Článek 5 – článek 7
Zásady uspořádání dopravy a inženýrských sítí, Limity využití území, Veřejně
prospěšné stavby
Zůstává v platnosti
ČÁST III. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 8
(1) Úplná dokumentace změny č. VIb 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.
(2) Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška města Tišnova č. 1 ze dne 7. 3. 1991
o vymezení městského centra v Tišnově.

Ing. František Svoboda v.r.
starosta města Tišnova

Mgr. Jaroslav Komprs v.r.
1. místostarosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:

02. 04. 2004

Datum sejmutí z úřední desky:

19. 04. 2004
str. 2/2

