MĚSTO VEJPRTY

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005,

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Vejprty o závazných částech územního
plánu sídelního útvaru města Vejprty.

Zastupitelstvo města Vejprty se usneslo na svém zasedání dne 28. července 2005, v souladu
s ustanovením § 29 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, dle § 18 odst. 1 vyhlášky č.
135/2001 Sb. Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 12, § 35 a § 84 odst. 2 písm. b a i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
OZV).

článek l
Účel OZV
OZV doplňuje obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního
útvaru města Vejprt z 19. října 1995, vydanou městskou radou města Vejprty, a to na základě
schválené 1. změny územního plánu sídelního útvaru Vejprty, část 1a) (dále jen ÚPD SÚ
Vejprty) zastupitelstvem města Vejprty dne 28. července 2005.
článek 2
Rozsah platnosti
1. Území dotčené 1. změnou ÚPD SÚ Vejprty, část 1a) se nachází v centru města a je
vymezeno na západě hraničním potokem Polava, z východu ulicí Potoční, jihozápadně
ulicí B. Němcové a ze severu a jihu podle přiložené grafické dokumentace.
Rozhodující jsou pozemky parc. č. 2185/1 a 2185/3 v katastrálním území Vejprty.
2. Nedílnou součástí OZV je grafická část 1. změny ÚPD SÚ Vejprty, část 1a), která
obsahuje výkresy v mapovém měřítku 1:1000, se zakreslením lokalizace změn a
s doplněním příslušné textové části.
3. OZV se vydává na dobu neurčitou.
článek 3
Řešení 1. změny ÚPD SÚ Vejprty, část 1a)
Korekce nastává u plochy :
XC – plochy smíšeného městského obslužného a obytného území centra jsou v návrhu
redukovány jen na území podél příjezdu k hraničnímu přechodu
D – dopravní plochy a služby jsou v návrhu umístěny v těžišti území (pro možnou realizaci
čerpací stanice a služeb pro motoristy)
K/V – v severní části řešeného území pro komerční a výrobní území a služby
drobné korekce ve vymezení veřejné zeleně (parky, intenzivní úprava) v okolí
hraničního přechodu
Z1 – drobné korekce veřejné zeleně (menší, extenzivně upravené plochy) dle aktuální verze
katastrální mapy)
- drobné korekce ve vymezení veřejné zeleně (parky, intenzivní úprava) v okolí
hraničního přechodu
nové komunikace – příjezd k hraničnímu přechodu a vnitřní obslužná komunikace v území
hlavní turistické a cyklistické trasy – korekce směrového vedení na hraniční náměstí
Změnami nedochází k plošnému rozvoji stavebních ploch, pouze k proměně jejich funkční
náplně.

článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Dokumentace 1. změny ÚPD SÚ Vejprty, část 1a) je uložena na Městském úřadě
ve Vejprtech a na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
2. Tato OZV o změnách (doplňcích) závazné části ÚPD SÚ Vejprty nabývá účinnosti
z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyvěšení na úřední desce městského
úřadu, tj. 29. července 2005.
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