Obecně závazná vyhláška
Města Dolní Poustevna
č. 2/2005
ze dne 26.10. 2005,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Dolní
Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu
Zastupitelstvo Města Dolní Poustevna vydává podle § 84 odst. 2 b) zákona číslo 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 3 zákona číslo 50/1976 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Článek 1
Obecně závazná vyhláška č. 4/2002 o závazných částech územního plánu se mění a doplňuje
takto:
1. V ČÁSTI PRVNÍ, Článku 1, odst. 1/ se na konci věty doplňuje text: „ve znění upraveného
návrhu schváleného Zastupitelstvem Města Dolní Poustevna dne 26.10.2005 usnesením č.32/05,
bod 1/.
2. V ČÁSTI PRVNÍ, Článku 2/ se vypouští poslední věta prvního odstavce a nahrazuje se textem:
„Aktualizace územního plánu Města Dolní Poustevna včetně pořízení případných změn bude
prováděna minimálně 1x za čtyři roky, např. v návaznosti na volební období obecního
zastupitelstva.“
3. V ČÁSTI PRVNÍ, Článku 3, odst. 2/ se slova „komplexní urbanistický výkres“ nahrazují slovy
„hlavní výkres“ a slovo „vyhražené“ nahrazuje slovem „vyhrazené“.
4. V ČÁSTI DRUHÉ, Článku 5/ se v prvním odstavci slova „komplexní urbanistický výkres“
nahrazují slovy „hlavní výkres“ a slova „Rezervní plochy“ se nahrazují slovy „Plochy návrh II.
etapa“.
5. V ČÁSTI DRUHÉ, Článku 6 poslední odstavec zní:
“Vyhrazená zeleň, parky, hřbitovy, veřejná zeleň
Plochy mají specifické využití, jsou komponovány a mají reprezentační charakter, tvoří
nezbytné oddělení ostatních funkčních ploch, jsou součástí systému městské zeleně, nejsou
hospodářsky využívány (hřbitov, parky, veřejní, doprovodná a ochranná zeleň).
Přípustné: - stavby související s funkcí řídící (obřadní síň, skleník, odpočinkový altán apod.).
Nepřípustné: - využití jiného charakteru.“
6. V ČÁSTI DRUHÉ, Článku 7, odst. 8/ se číslo „9“ nahrazuje číslem „39“.
7. V ČÁSTI DRUHÉ, Článku 9/ se v posledním odstavci vypouští text: „je možné i propojení obou
systémů bez realizace lokální čistírny v Nové Vísce“.
8. V ČÁSTI DRUHÉ, Článku 11/ se vypouští text: „ve výkrese č. 6 a v textové části – kapitola S
4.“ Na konci článku se doplňuje text: „-ochrana památek zapsaných do seznamu nemovitých
kulturních památek“

- 2 9. V ČÁSTI ČTVRTÉ, Článek 14 zní: „Dokumentace územního plánu obce Dolní Poustevna je
uložena na Městském úřadě Dolní Poustevna, na Stavebním úřadě Šluknov, na Městském úřadě
Rumburk (pověřená obec III. stupně) a na Krajském úřadě ústeckého kraje v Ústí nad Labem
(nadřízený orgán územního plánování).“

Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti 11.11.2005

Ing. Miroslav J e m e l k a

František Kalčík

starosta města

místostarosta
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