Statutární město Brno

Opatření obecné povahy č. 10/2010
Prodloužení platnosti
Územního plánu zóny Soběšice
______________________________________________________
Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle § 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), za
použití § 69 odst. (1) a odst. (2) a § 71 odst. (2) stavebního zákona, dále § 19 odst. (1), § 21 a
přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územněanalytických podkladech, územněplánovací
dokumentaci a způsobu evidence územněplánovací činnosti, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 188 odst. (3)
stavebního zákona

vydává
změnu obecně závazné vyhlášky městské části Brno-sever č. 1/1998, o závazných částech
Územního plánu zóny Soběšice
schválenou na Z5/038. zasedání ZMB konaném dne 5. 10.2010.
Územní plán zóny (ÚPZ) Soběšice byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Brnosever na XXIV. zasedání dne 18. 12. 1997, jeho závazné části byly vyhlášeny obecně
závaznou vyhláškou městské části Brno-sever č. 1/1998, s účinností od 1. 5. 1998.
Obecně závazná vyhláška městské části Brno-sever č. 1/1998, která se dle ustanovení § 188
odst. (4) stavebního zákona pro účely tohoto zákona považuje za opatření obecné povahy, se
mění takto:
1.

Dnem účinnosti tohoto opatření obecné povahy /dle § 173 odst. (1) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění/ se zrušuje v části I – Úvodní ustanovení, v článku 2
odstavec č. 3: Návrhové období ÚPZ je do roku 2010.

Odůvodnění
Územní plán zóny měl v obecně závazné vyhlášce městské části Brno-sever č. 1/1998
v článku 2 odstavci č. 3 stanovené návrhové období do roku 2010, jehož uplynutím by
územněplánovací dokumentace ztratila svoji závaznost.
Je žádoucí, aby v dotčeném území byla i nadále zajištěna potřebná funkční a prostorová
regulace, proto je tato územněplánovací dokumentace ponechána i nadále v platnosti s tím,
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že dle ustanovení § 188 odst. (1) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, je platnost regulačních plánů schválených před 1. lednem
2007 (pokud nebudou dle tohoto zákona upraveny, v rozsahu projednané úpravy projednány a
vydány) omezena pouze do data 31. 12. 2015.

Poučení :
Proti prodloužení platnosti Územního plánu zóny Soběšice nelze podat opravný prostředek
/§ 173 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění/.
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