
Obecně závazná vyhláška
čís. 14/2006 ,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.8/2000
k Územnímu plánu obce HNANICE,

ve znění Doplňku č.1 

Zastupitelstvo obce Hnanice se na svém zasedání  dne 22.11.2006 schválilo Změnu č.2 Územního 
plánu obce Hnanice a současně se usneslo usnesením č. 88/2006  vydat na základě ust. § 29 odst. 3 
zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ust. § 10  a ust. § 84 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek I
 Obecně závazná vyhláška č.8/2000, o Územním plánu obce Hnanice, ve znění Doplňku č.1 se mění a 
doplňuje takto :

1. Článek 2, bod 2.3. se doplňuje o: 

Za stávající text se přidává odstavec – 

Dokumentace  Územního  plánu  obce  Hnanice  mění  a  doplňuje  dokumentací  „Změna  č.2 
územního  plánu  obce  Hnanice“  vypracovanou  Ing.arch.Janou  Janíkovou  v Brně  v roce  2006. 
Dokumentace je nedílnou součástí všech vyhotovení platného územního plánu.

2. Článek 7 se doplňuje:

- V bodě 7.1. 
V prvním odstavci se za stávající text přidává: B5 – Okružní

- V bodě 7.9.
Do odstavce „Proluky a rozvojové plochy“ se přidává B5 - Okružní

3. Článek 9 se doplňuje:

Seznam veřejně prospěšných staveb se doplňuje o – 
Plochy  potřebné  pro  vybudování  sítí  technické  infrastruktury  k zajištění  obsluhy  rozvojové 
plochy bydlení a dále o plochy potřebné pro prodloužení stávající místní komunikace, včetně 
plochy pro pěší komunikaci.

4. Článek 14 se doplňuje:

Za stávající text je přidán následující odstavec – 

Schválená dokumentace Změny č.2 územního plánu obce Hnanice je uložena:
U Obecního úřadu v Hnanicích,
u stavebního úřadu ve Znojmě,
u odboru rozvoje Městského úřadu ve Znojmě a



u nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je odbor územního plánování a 
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.

Článek II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 9.12.2006            

V Hnanicích dne: 10.12.2006
Na úřední desku vyvěšeno dne 23.11.2006

Z úřední desky sejmuto dne 6.12.2006

Jiří MUSIL                                  Zdeňka KOŘÍNKOVÁ
        starosta obce                                                  místostarosta

Hnanice Hnanice

(kulaté razítko)
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