MĚSTO DĚČÍN

Obecně závazná vyhláška města Děčín
č. 2/2004,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002,
o závazných částech Územního plánu města Děčín

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 16.12.2004 usneslo vydat na základě ustanovení
§ 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o závazných částech Územního plánu města Děčín se mění a
doplňuje takto:
1. V názvu vyhlášky se slova „O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH“ nahrazují slovy „O ZÁVAZNÉ
ČÁSTI“.
2. V uvozující větě se slova „vyhlašují závazné části územního“ nahrazují slovy „vyhlašuje
závazná část Územního“.
3. V článku 1 se slova „vyhlašují závazné části“ nahrazují slovy „vyhlašuje závazná část“.
4. V článku 1 se na konci odst. 1 vypouští tečka a doplňují se slova „ a dne 16.12.2004 usnesením
č. ZM 04 23 07 01“.
5. V článku 15 odst. 2 se vypouští slovo „navrhovaných“.
6. V článku 15 odst. 3 se vypouští slovo „navrhované“.
7. V článku 16 se za slovy „Městském úřadě Děčín" vypouští čárka a slova „na Okresním úřadě
Děčín“.
8. V příloze k vyhlášce se uvozující věta „Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2002 o závazných
částech územního plánu města Děčín“ nahrazuje větou „Příloha k obecně závazné vyhlášce č.
3/2002 o závazné části Územního plánu města Děčín“.
9. V příloze k vyhlášce se název přílohy „NAVRŽENÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY“
nahrazuje názvem „VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY“.

10. V příloze k vyhlášce se před seznam „LINIOVÉ STAVBY“ doplňují tyto veřejně prospěšné
stavby:
„A 1 Nové Město, Kamenická ul. - malometrážní byty 150 bytových jednotek A 2 Podmokly,
Jungmannova ul. - malometrážní byty, penzion 10 bytových
jednotek
A 3 Podmokly, Ruská ul. - malometrážní byty, penzion 15 bytových jednotek A 4 Podmokly,
Ruská ul. - malometrážní byty, penzion 20 bytových jednotek A 5 ZŠ Máchova - dětské dopravní a
sportovní hřiště, rekonstrukce zeleně A 6 zámek - komplexní dostavba, přestavba a rekonstrukce
areálu A 7 rekonstrukce objektu městských lázní a topného zdroje - rehabilitační centrum A 8
Podmokly, Jílovský potok - revitalizace a rehabilitace nábřeží, cyklistická
trasa
A 9 Podmokly, TJ LOKOMOTIVA - šatny, technické zázemí, parkoviště
A 10 Rozbělesy, Ústecká ul. - rekonstrukce areálu kostela a fary
A 11 Bělá, Terezínský rybník - sportovní areál (sportovní hala - JITŘENKA, hřiště,
zeleň)
A 12 Bynov, tréninkové hřiště
A 13 Staré Město, TJ START - loděnice, rekonstrukce stadionu (likvidace staveb, dvora)
A 14 Kamenická - sportovní a rekreační areál, veřejná zeleň
A 15 Folknáře, hřbitov - rozšíření areálu
A 16 Podmokly, Labské nábřeží - komplexní rekonstrukce, promenáda, park, cyklistická trasa
A 17 Staré Město, Labské nábřeží, soutok - park, sport, promenáda, cyklistické trasy, přívoz
A 18 Popovice, U Kaple - rozšíření lesoparku Bažantnice, rekonstrukce prostoru, sport
A 19 Děčín, Na Hůrkách - rekonstrukce a rozšíření ploch na lesopark
A 20 Nové Město, u nemocnice - veřejná zeleň, nemocniční park
A 21 Boletice n. L. - rekonstrukce a rozšíření ploch na lesopark, sport
A 22 Březiny, obytný soubor - veřejná zeleň, sportovní hřiště
A 23 recyklační dvůr odpadu - areál CZT Děčín východ
A 24 rozšíření areálu technických služeb + sportovní hřiště“

Článek 2

Práva a povinnosti vzniklé podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 o závazných částech Územního
plánu města Děčín nejsou touto obecně závaznou vyhláškou dotčeny.
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Článek 3
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení

Ing. Vladislav Raška v.r.
starosta

Pavel Jeřábek v.r.
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.12.2004
Sejmuto z úřední desky dne: 05.01.2005

