
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

Č.  2 / 2006 

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech Územního plánu města 

Plumlov na základě změny č. 1 územního plánu města Plumlov schválené Zastupitelstvem města 

Plumlov dne 27.12.2006 

Zastupitelstvo Města Plumlov na svém zasedání dne 27.12.2006 schválilo v souladu s  ustanoveními § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích a § 26 odst. 2 zákona čís. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v úplném znění (dále stavební zákon) 

změnu č.1 územního plánu města Plumlov. V souladu s ustanoveními § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2, písm. i) a § 104 odst. 2 zákona čís. 

128/2000 Sb. o obcích a § 29 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvo Města Plumlov po schválení dne 27.12.2006 vydává tuto 

obecně závaznou vyhlášku 

čís. 2 / 2006 

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech Územního plánu města Plumlov na základě změny č. 1 

územního plánu města Plumlov schválené zastupitelstvem města Plumlov dne 27.12.2006 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek  1 

Účel vyhlášky 

Na základě schválené změny č.1 územního plánu města Plumlov je nutno doplnit vyhlášku č. 3 z roku 2005 o závazných částech Územního 

plánu města Plumlov o závazných částech změny č.1 územního plánu města Plumlov takto : 

Článek  5 

Urbanistická koncepce 
Mění se bod uvedený v závazné části regulativů: 

-          pro rozvoj občanského vybavení je navržena aktivizace areálu zámku a tesárny, plochy pro ubytovací zařízení a plocha pro rozvoj 
základní školy v Plumlově 

Článek  6 

Funkční využití ploch 

Doplňuje se o funkční typ… 

Ozp         plochy pro občanské vybavení bez negativního dopadu na životní prostředí 

Článek  2 

Ostatní články obecně závazné vyhlášky č.3 z roku 2005 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Článek  3 



Účinnost vyhlášky 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 tým dnem po jejím vyhlášení 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.1.2007. 

Adolf Sušeň                                                                                                         Bc.Václav Chytráček 

starosta města                                                                                                     místostarosta města 

razítko obce 

Vyvěšeno dne:  28.12.2006 

Sejmuto dne:  12.1.2007 

  

  

Příloha 1. 

k obecně závazné vyhlášce č. 2/2006 

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech Územního plánu města 

Plumlov na základě změny č. 1 územního plánu města Plumlov schválené zastupitelstvem města 

Plumlov dne 27.12.2006 

  

Regulativy funkčního a prostorového uspořádání 

Pro Územní plán města Plumlova platí Závazná část ve formě regulativů, schválená Zastupitelstvem 

města Plumlova dne 22. června 2005 společně s Územním plánem. 

Změna č. 1 územního plánu města Plumlova je mění, doplňuje a upravuje v těchto bodech: 

1.         Účel regulativů 

Beze změn. 

2.         Urbanistická koncepce 

Mění se bod: 

pro rozvoj občanského vybavení je navržena aktivizace areálu zámku a tesárny, plochy pro ubytovací 

zařízení a plocha pro rozvoj základní školy v Plumlově 

3.         Regulativy pro funkční využití území obce 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ 



Beze změn. 

3.1       Plochy bydlení  B 

Beze změn. 

3.2       Plochy občanského vybavení  O 

Doplňuje se funkční typ 

Ozp      plochy pro občanské vybavení bez negativního dopadu na životní prostředí 

3.3       Plochy pro sport a rekreaci  R 

Beze změn. 

3.4       Plochy výrobních aktivit  V 

Beze změn. 

3.5       Plochy pro komerční aktivity - K 

Beze změn. 

3.6       Plochy pro speciální vybavenost  S 

Beze změn. 

3.7       Plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství  Z 

Beze změn. 

3.8       Plochy pro individuální rekreaci  I 

Beze změn. 

3.9       Vodní toky a plochy  N 

Beze změn. 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH VOLNÝCH – KRAJINA 

3.10      Krajinná zóna produkční  P, H 

Beze změn. 

3.11      Krajinná zóna přírodní  E,L 

Beze změn. 



3.12      Krajinná zóna smíšená  M 

Beze změn. 

4.         Limity využití území - ochranné režimy 

4.1       Ochrana památek a kulturních hodnot 

Beze změn. 

4.2       Ochrana přírodních hodnot 

Beze změn. 

4.3       Chráněná území přírodních zdrojů 

Beze změn. 

4.4       Ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí 

Beze změn. 

4.5       Ochranná pásma komunikací 

Beze změn. 

4.6       Ochrana vodních zdrojů 

Beze změn. 

4.7       pásma ochrany prostředí 

Beze změn. 

(Doporučujeme zvážit zrušení pásmo ochrany prostředí tesárny v Plumlově, vyhlášené územním 

rozhodnutím. 

4.5       Ochrana proti záplavám a přívalovým vodám 

Beze změn. 

5.         Územní systém ekologické stability 

Beze změn. 

6.         Péče o životní prostředí 

6.1       Ochrana ovzduší 



Beze změn. 

6.2.      Ochrana čistoty vody 

Beze změn. 

6.3.      Ochrana proti hluku 

Beze změn. 

 


