
Obec    T ř i    D v o r y 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se  mění původní 
vyhláška O závazných částech územního plánu sídelního 
útvaru obce Tři Dvory schválená usnesením zastupitelstva 
obce č. 10 ze dne 13.12.1996. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 28.07.2005 usneslo vydat 
v souladu s § 84 odst. 2 písm.b a i ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( 
obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou 
vyhlášku:  

Vymezení závazné části Územního plánu sídelního útvaru Tři Dvory, 
obsažené ve Vyhlášce o závazných částech územního plánu sídelního 
útvaru Tři Dvory", se mění 1. změnou územního plánu obce Tři Dvory 
takto: 

1. V Části první Článku 3 bodě 1) se za slova " - funkční uspořádání území, které 
stanoví způsob využití území," doplňují slova "s výjimkou umístění místních 
komunikací uvnitř lokality řešené 1. změnou územního plánu obce Tři Dvory a 
funkčního řešení zón BV2, vyvolaného případnou úpravou umístění těchto místních 
komunikací, které jsou směrné,". 

2. V Části první Článku 3 bodě 1 se za slova "architektonický výraz staveb," 
vkládají slova "které je směrné,".  

3. V Části první Článku 3 bodě 1 se na konci textu tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se slova "které jsou směrné.".  

4. V Části druhé Článku 4 se na konci textu písmena d) doplňují slova "s 
výjimkami uvedenými v 1. změně územního plánu obce Tři Dvory,". 

5. V Části druhé Článku 4 se na konci textu písmena e) doplňují slova "s 
výjimkami uvedenými v 1. změně územního plánu obce Tři Dvory,". 

6. V Části čtvrté Článku 22 bodě 2 se za slova "v zóně BV2" vkládají slova "v 
rozsahu 1. změny územního plánu obce Tři Dvory". 

7. V Části čtvrté Článku 22 bodě 11 se první věta nahrazuje větou "Trafostanice v 
rozsahu 1. změny územního plánu obce Tři Dvory.". 

8. V Části čtvrté Článku 22 se v poslední větě tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
slova "a 1. změně územního plánu obce Tři Dvory.". 

9. V Části páté úvodní větě se za slova "Tři Dvory" doplňují slova "včetně 1. změny 
územního plánu obce Tři Dvory".  

10. V Části páté Článku 2 bod 3 nově zní: "1. změna územního plánu obce Tři 
Dvory na Krajském úřadu Středočeského kraje." 



Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 den po vyhlášení ( tj. 16.07.2005). 

 

František Martinec                                                           Jan   K U K A L 

místostarosta obce                                                            starosta obce 

 

                                                                                     

 


