Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006
kterou se doplňuje a mění obecně závazná vyhláška č. 2/2004 obce
Štěpánov, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu
sídelního útvaru Štěpánov
Zastupitelstvo obce Štěpánov se na svém zasedání dne 27. 12. 2006 usneslo vydat podle § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dále podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 obce Štěpánov, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu
sídelního útvaru Štěpánov se doplňuje a mění takto:
1. Část první, Úvodní ustanovení.
Článek 1 - Účel vyhlášky
V bodu 1 se za slova: „… usnesením ze dne 25. 2. 2004 … doplňuje text: … a jehož změna
č. 2 byla schválena zastupitelstvem obce Štěpánov usnesením ze dne 28. 6. 2006…
2. Článek 2 – Rozsah působnosti
V bodu 1 se na konec věty doplňují slova: … a změny č. 2.
3. Článek 3 – Vymezení pojmů
V bodu 4 se na konec věty doplňují slova: … včetně změny č. 2.
4. Část druhá, Závazné regulativy.
Článek 4 – Funkční a prostorové uspořádání území
V bodu 8 se k názvům výkresů B 1., B 2. a B 5. doplňují slova: … včetně změny č. 2.
5. Článek 7 – Těžba, výroba, skladování
V bodu 1 se vypouští text „… areál závodu V.Ú. ve Štěpánově“ a nahrazuje textem:
… areál vojenského zařízení 4218 ve Štěpánově, včetně rozšíření navrženého ve změně č. 2 ÚPnSÚ.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení
Jiří Běhal, místostarosta…………………………
Ing. Martin Opluštil, člen rady obce pověřený podpisovým právem
Vyvěšeno na úřední desku dne: 28. 12. 2006
Sejmuto z úřední desky dne:

…………………………

