Yyhláška obce Dobřichoyice
c. 112000,

kterou se doplňuje vyhláška obce Dobřichovice č.-l,/1996 o záyazých částech územníhoplánu sídelního útvaru Dobřichovice
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otiecní rada |, Dobftchoýicích se usnesla dne l . srpna 2000 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písn, l) zákona č. 367/1990 sb., o obcích (obeňí .řízení), ýe znění pozdějších předpisů, a § 29 od§i 2 zikona č. 50/1976
sb-, o územnín plánoýání a stayebním řádu (staýební aikol), ýe zrění pozdějších předpí§ů, tulo obecně závaz-

čI. I
Vyhltíškaobce Dobřichovice č. U1996 o záýaznýah ěásď územaíroplánu sídelního
útváru Dobřichovice (dále jen ,,i"yhláška") se na základě 1. změnj, územníhoplánu sídelního
útvaru Dobřichovicel) dopliuje a mění takto:
1. V článku 4 se za odstavec 6 doplňuje

noť odstavec

7 tohoto znění:

,,(7) Dopravni připojení plochy technické lybavenosti označenéjako

l_
l_

pouze z ulice

2.

,,(5) Lhůty aktualizace územního plánu

l_-

tohoto znění:

sídelrího útvaru Dobfichoyice se stanolují čtyř1

,

lednu 2003 ."

-

,,to platí i pro plochu technické \,Tbavenosti označenou jako

4. Příloha č. 3 lyhlášky - Veřejně plospěšné stavby

GETIKA

se doplňuje nová pasáž takío:

-

ATÚ.".

se doplňuje tak, že za pasáž ENER-

TELEKOMIJT.{IKACE
76 _ AUToMATICKÁ TELĚFoNNÍ ÚSŘEDNA

čl. II

l_

l_

se povoluje

bude využito pro zeleň." tečka nahrazuje óárkou a doplňuje se text

l_

l-

5

ATÚ

Regulatily prostorového uspořádání územía 1imity ryržtí
tizemí - v bodu 2 čtásti Limity.vlužití uzemí, označenéj ako maxinilní koeficient zastavění pozemku (KZP), §e v poslední větě, která zri ,,Minimrilně 30 % plochy pozemku

3. Přiloha č. 2 lryhlášky

I
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l_

článku 8 se za odstavec 4 doplňuje Ílový odstavec

leté, s tím, že první akaualizace bude provedena k

l_

l_

v

Viničníalej ."

@

Tato rahláška nabývá účinnostidnem 20,

v Dobřichovicích dne

2. srpna 2000

RNDr. václaY Kratochvíl, C§c.
Ing. Michal Pánek
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změny úzrmniho plánL] síde niho LjlV;iú Dobichovce

0bacním zaslLrDite|§tVetn

V DObic]roViDích dne

]9 7

2000

