Obecně závazná vyhláška č. 2/2006,
kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Mošnov
Zastupitelstvo obce Mošnov se na svém zasedání dne 20. 9. 2006 usnesením č. 24/5 usneslo vydat
na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. I
Účel vyhlášky
Tato vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Mošnov schváleného Zastupitelstvem
obce Mošnov dne 23. 2. 2001, a doplněném změnou č. 2 a změnou č. 3 územního plánu obce
Mošnov, které obě byly schválené Zastupitelstvem obce Mošnov dne 3. 5. 2006 a změnou č. 1
schválenou dne 20. 9. 2006 stanovením základních zásad uspořádání území, regulativů územního
rozvoje a stavební činnosti.
Vyhláška stanovuje urbanistickou koncepci, přípustné, nepřípustné či podmíněné funkční využití
ploch, jejich uspořádání, podmínky zastavitelnosti, určuje základní regulaci jednotlivých složek
využití území a způsob řešení jejich návrhových prvků včetně územního systému ekologické
stability, vymezuje veřejně prospěšné stavby.
Touto vyhláškou se ruší v plném znění obecně závazná vyhláška č. 1/2001 obce Mošnov, kterou se
vyhlašuje závazná část územního plánu obce Mošnov a obecně závazná vyhláška č. 1/2006 obce
Mošnov, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 a změny č. 3 územního plánu obce Mošnov.
Čl. II
Rozsah platnosti
V příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky se stanovuje plné znění regulativů územního rozvoje
obce Mošnov - právní stav po schválení změny č. 1 územního plánu obce. Uváděné předpisy budou
aplikovány vždy v aktuálním znění.
Vymezená závazná část územně plánovací dokumentace je závazná pro všechny orgány státní
správy a samosprávy, právnické a fyzické osoby, které se podílejí na rozvoji území obce Mošnov.
Čl. III
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška č. 2/2006 nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
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