Obec
Velké Chvojno
Obecně závazná vyhláška č. 1/2000
O závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Velké Chvojno.
Starosta obce Velké Chvojno v souladu s ust. § 29 odst. 2 a 3 zák. č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust.
§ 36 odst. 1 písm. n), § 44 odst. 2 písm d), § 45 písm. l), § 24 odst. 1 a § 16 odst. 2 až 5 zák.
ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto
obecně závaznou vyhlášku.
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky
Vyhláška doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/1999 ze dne 21.4.1999, vydanou
starostkou obce Velké Chvojno, a to na základě schválené změny ÚpnSÚ obce Velké
Chvojno.
Článek 2
Rozsah platnosti
1) Vyhláška platí pro správní území obce Velké Chvojno, vymezeného katastrálním územím
Žďár a začleněním části p.p.č. 272 do návrhu zastavěného území obce.
2) Nedílnou součástí vyhlášky je grafická část změny územního plánu, která obsahuje soubor
výkresů v mapových podkladech v měřítku 1:2.000, se zákresem podmínek uspořádání a
využití řešeného území, doplněných textovou částí.
Článek 3
Řešení změny ÚpnSÚ
Změna územního plánu sídelního útvaru obce Velké Chvojno řeší umístění lokality
pro výstavbu provozního objektu ke včelínu, na základě schváleného zadání. Změna se týká
katastrálního území Žďár, části p.p.č. 272 a navrhuje se mimo návrh zastavěného území obce
ve volné krajině. Návrhem zastavění se lokalita stává územím zastavitelným.
ČÁST DRUHÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 4
1) Dokumentace změny ÚpnSÚ obce Velké Chvojno je uložena na Obecním úřadě ve Velkém
Chvojně, dále na Stavební úřadě v Libouchci a na referátu regionálního rozvoje Okresního
úřadu Ústí nad Labem.
2) Tato obecně závazná vyhláška o změnách a (doplňcích) závazných částí ÚpnSÚ obce
Velké Chvojno nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne
vyhlášení.
Ve Velkém Chvojně dne 2. 2. 2000
zástupce starosty v. r.

Václav Svoboda
starosta obce Velké Chvojno v.r.

