
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  č. 4/2005  

Města Červeného Kostelce  

o změně obecně závazné vyhlášky č. 6/2002 
o vyhlášení závazné části územního plánu města Červeného Kostelce 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec schválilo na svém zasedání dne 24.5.2005 změnu č. 1 

územního plánu města Červený Kostelec. Na základě ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, vydává zastupitelstvo města tuto obecně závaznou vyhlášku, která je změnou 

vyhlášky č. 6/2002. 

_____________________________________________ 

 

Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 územního plánu města Červený Kostelec tak, 

že se obecně závazná vyhláška č. 6/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města 

Červeného Kostelce mění takto: 

 

V části první 

Úvodní ustanovení: 

Článek 1 

Účel vyhlášky 

 

Za odstavec (1) se doplňuje odstavec (2): 

 

„(2) Vyhláška vymezuje závazné části změny č. 1 územního plánu města Červený Kostelec, 

schválené zastupitelstvem města dne 24.5.2005.“ 

 

V části druhé 

Závazné regulativy: 

Článek 4 

Funkční využití ploch 

 

Na konci odstavce (2) se doplňuje věta:  

„Pro lokalitu Stolín je Změnou č. 1 vymezeno zastavitelné území v rozsahu zřejmém z výkresu 

č. 2.2. Hlavní výkres Změny č. 1 (krycí list Zč.1).“ 

 

Na konci odstavce (3) se doplňuje věta: 

„Změna využití ploch a jejich uspořádání jsou obsaženy ve výkrese č. 2.2. Hlavní výkres 

Změny č. 1 (krycí list Zč.1). V lokalitě Červený Kostelec je změna funkčního využití části 

navrhované plochy občanského vybavení včetně sportu na plochu bydlení. V lokalitě Stolín je 

změna funkčního využití současné plochy zemědělského půdního fondu na plochu bydlení.“ 

 

Článek 6 

Zásady uspořádání technického a dopravního vybavení 

 

1. Plochy technického vybavení (čl. 8 písm. n) 

 

Kanalizace a čištění odpadních vod 

Na konci odstavce se doplňuje věta: 

„Splaškové vody z lokality Stolín budou přechodně do doby napojení na navrženou kanalizaci 

města čištěny ve společné ČOV s odváděním vyčištěných vod do současné městské kanalizace ve 

Stolíně.“ 
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Článek 11 

Zvláštní ustanovení 

 

Slova v písmenu b) „staveb vyšších jak 30 m“ se ruší a nahrazují slovy: 

„objektů a staveb vyšších jak 15 m;“ 

 

V části třetí 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby: 

Článek 12 

 

V odstavci (1) se za slova „v měřítku 1:5000“ doplňují slova: 

„… a ve výkresu č. 2.4. Změny č. 1 (krycí list Zč.1).“ 

 

Článek 15 

Účinnost 

 

Tato vyhláška byla schválena na zasedání zastupitelstva města Červený Kostelec dne 

24.5.2005. Vyhláška nabývá účinnosti dne 9.6.2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………….. ……………………….. 

 Petr Mědílek Karel Cejnar 

 starosta zástupce starosty 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno:   Sejmuto:
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Příloha č. 1 

k vyhlášce č. 4/2005 

 

Veřejně prospěšné stavby 

 

Vodovod – V  

Doplňuje se: 

 prodloužení vodovodního řadu pro lokalitu Stolín podle změny č. 1. 

 

Kanalizace – K 

Doplňuje se: 

 prodloužení kanalizace pro lokalitu Stolín podle změny č. 1. 

 

 

Plyn – P 

Doplňuje se: 

 prodloužení středotlakého plynovodu pro lokalitu Stolín podle změny č. 1. 


