OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 9/2004
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 37/1998
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov,
ve znění závazných vyhlášek č. 2/2000, 2/2001, 3/2001, 10/2003, 4/2004, 6/2004
Zastupitelstvo města Tišnova schválilo na svém zasedání, konaném dne 16. 12. 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“).
Článek 1
1. Ustanovení čl. 1 „Účel vyhlášky“ se doplňuje v odstavci (1) o text:
„ Závazné části územního plánu sídelního útvaru Tišnov, vymezené vyhláškou č. 37/1998, se
touto vyhláškou doplňují o závazné části změny č. VIII ÚPN SÚ Tišnov.“
2. Ustanovení čl. 5 „Zásady uspořádání dopravy a inženýrských sítí“ se:
- v odstavci (1) „Zásady uspořádání dopravy“ doplňuje o text:
„Ve stávající výrobní a podnikatelské zóně v lokalitě mezi ul. Karasovou a U Svratky bude
vedena trasa nové komunikace včetně úseku navazujícího na stávající komunikaci v ul.
Karasově.“
- a v odstavci (2) „Vodní hospodářství – odkanalizování“ doplňuje o text:
„V trase místní komunikace v lokalitě u Svratky (propojení ul. U Svratky a ul. Karasovy) a
v navazující části ul. Karasovy bude vedena nová kanalizace.“
3. Ustanovení čl. 7 „Veřejně prospěšné stavby“ v oddíle „doprava, inženýrské sítě“ se dosavadní text
doplňuje o:
- Td 9 místní komunikace v lokalitě u Svratky + kanalizace (propojení ul. Karasovy a ul. U Svratky)
(na pozemcích parc. č. 265/2, 265/9, 2024/2, 2025/3, 2032/3, 1886, 2032/7, 2032/8, 2833/5,
2445 k. ú. Tišnov)
4. V ustanovení čl. 8 se dosavadní text 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
Článek 2
Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova
č. 2/2000 (vydaná dne 22. 8. 2000), kterou se doplňovala obecně závazná vyhláška města Tišnova
č. 37/1998 o závazné části změny č. I územního plánu sídelního útvaru Tišnov.
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