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příloha číslo 1 - územní plán zóny Mladé, textová část se souborem krycích listů 
bloků, výkresová část, dolo�ka CO (08/1998) 



ČÁST I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
článek 1 

věcný rozsah platnosti 
(1) Pro účely správního 

rozhodování o umístění činností, dějů 
a zařízení (obvykle staveb a ve 
stavbách umístěných technologií) 
v území se stanoví vyu�ití jednotlivých 
pozemků a regulační prvky jejich 
plo�ného a prostorového uspořádání. 
 (2) Nedílnou součástí vyhlá�ky 
je územně plánovací dokumentace, 
která tvoří přílohu číslo 1 a která 
obsahuje 
 a) textovou část obsahující 
A.1.) průvodní zprávu s vymezením 
závazných a směrných po�adavků na 
vyu�ití pozemků a regulační prvky, 

b) grafickou část - obsahující 
soubor výkresů na mapových 
podkladech v uvedených měřítcích, se 
zákresem podmínek uspořádání a 
vyu�ití ře�ených částí území, a to  
1. výkres 1.1.-�ir�í vztahy v měřítku 
1:10 000, 

2. výkres 2.1.-Funkční regulace území 
v měřítku 1:2 000, 

3. výkres 3.1.-Dopravní ře�ení v 
měřítku 1:2 000, 

4. výkres 4.1.-Technické vybavení - 
zásobování plynem, zásobování 
elektřinou v měřítku 1:2 000, 

5. výkres 4.2.-Technické vybavení - 
kanalizace, zásobování vodou, 
vodní toky v měřítku 1:2 000, 

6. výkres 5.1.-Návrh prostorové 
koncepce zeleně a územní systém 
ekologické stability v měřítku 
1:2 000, 

7. část 6.1.-Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků 
navrhovaného ře�ení ÚPD na 
zemědělský půdní fond 

8. výkres 7.1.-Vlastnické vztahy v 
měřítku 1 :2 000, 

 (3) Projednaná, schválená a 
vyhlá�ená závazná a směrná část 

územního plánu zóny je dokumentem, 
kterým se řídí rozhodování územně a 
věcně příslu�ných orgánů veřejné 
správy při územním a stavebním 
řízení, popřípadě při správních řízeních 
souvisících, nestanoví-li zvlá�tní 
předpisy jinak, jimi� se zakládá vznik, 
změna nebo zánik práv a povinností 
fyzických a právnických osob při 
uspořádání a vyu�ívání území zóny 
Mladé. 
 

článek 2 
územní a časový rozsah platnosti 

 (1) Vyhlá�ka platí pro území 
zóny Mladé na katastrálním území 
České Budějovice 6, ve správním 
území statutárního města České 
Budějovice, a to v rozsahu vymezeném 
v čl. 4 této vyhlá�ky. 

(2) Vyhlá�ka se vydává na dobu 
neurčitou. 
 

ČÁST II. 
VYMEZENÍ, USPOŘÁDÁNÍ A 

VYU�ITÍ ÚZEMÍ MLADÉ 
 

článek 3 
členění území 

 (1) Správní území města se 
člení pro účely územního plánování 

a) z hlediska původního osídlení 
na katastrální území, 

b) z hlediska územní identifikace a 
regulace na lokality a bloky, 

c) z hlediska přípustnosti, 
nepřípustnosti nebo podmíněné 
přípustnosti činností, dějů a staveb na 
funkční plochy. 
 

článek 4 
vymezení území 

(1) Území Mladé se pro účely 
územního plánu zóny vymezuje v části 
katastrálního území České 
Budějovice 6 

 
 
 



(a) na severu �elezniční tratí přes 
řeku Mal�i po Mlýnskou stoku, dále 
ji�ně Mlýnskou stokou po ulici 
Javorovou, ulicí Javorovou a ulicí 
Osikovou, 

(b) na východě ulicí Novohradskou 
po �elezniční trať v Nových 
Hodějovicích a dále ji�ně po této 
�elezniční trati po ulici Za tratí, 

(c) na jihu ulicí Za tratí a zahradní 
kolonií U �pačků po rameno řeky 
Mal�e, 

(d) na západě řekou Mal�í. 
(2) Podrobnosti geografického 

vymezení polohy území jsou uvedeny 
v grafické příloze výkresu 2.1., jsou 
nedílnou součástí závazných 
ustanovení územního plánu zóny a 
jako příloha číslo 1 jsou nedílnou 
součástí této vyhlá�ky. 

 
článek 5 

členění území na lokality 
 (1) Lokalitou se pro účely tohoto 
územního plánu zóny rozumí územně 
vymezená část správního území 
města, tvořící identifikační a regulační 
celek. 
 (2) Lokality se značí v textových 
a grafických přílohách trojmístným 
číselným indexem, který značí územní 
lokalizaci ve správním území města. 
 

článek 6 
lokality dotčené  

územním plánem zóny Mladé 
Území Mladé zasahuje zcela nebo 

zčásti do území těchto lokalit: 
a) lokalita 2.8.1. Mladé - Červený dvůr 
(část), 
b) lokalita 2.8.2. U malého jezu - U 
�pačků, 
c) lokalita 2.8.3. Nad potokem, 
d) lokalita 3.1.3. Za potokem, 
e) lokalita 3.1.2. Nové Hodějovice obec 
(část), 
f) lokalita 3.9.5. U Mal�e (část). 
 

článek 7 
členění území na bloky 

(1) Blokem se pro účely tohoto 
územního plánu zóny rozumí celek  
tvořený souborem pozemků, popřípadě 
parcel tvořených veřejnými 
prostranstvími, obvykle cestami, vněj�í 
hranicí humen, hranicí zeleně nebo 
vodní plochy. 

(2) Soupis bloků je proveden v 
textové příloze �Krycí listy bloků� a v 
grafické příloze výkresu 2.1. �Funkční 
regulace území�, které jsou nedílnou 
součástí závazných ustanovení 
regulačního plánu a této vyhlá�ky jako 
příloha číslo 1 a příloha číslo 2. 

(3) Bloky se značí v textových a 
grafických přílohách čtyřmístným 
číselným indexem, v něm� první tři 
čísla značí díl města, městskou čtvrť a 
lokalitu, čtvrté číslo pořadí bloku 
v uspořádání v lokalitě. 
 

článek 8 
členění území z hlediska 

zastavitelnosti 
 (1) Z hlediska zastavitelnosti se 
člení území na zastavitelné a 
nezastavitelné. 

(2) Územím zastavitelným 
(označené indexem �S�) se rozumí 
ve�kerá území zastavěná, popřípadě 
nezastavěná, av�ak k zastavění 
převá�ně určená nebo vyu�itelná,  
 (3) Územím nezastavitelným 
(označené indexem �N�) se rozumí 
území, která nelze zastavět vůbec, 
nebo která lze zastavět výjimečně a za 
zvlá�tních podmínek stanovených pro 
takový účel obecně závaznými 
právními předpisy nebo územně 
plánovací dokumentací. 
 

článek 9 
přípustnost činností, 

dějů nebo zařízení v území 
 (1) Činnosti, děje nebo zařízení 
jsou v území přípustné, pokud tvoří 
základní činnosti, děje a zařízení v 
území, 



 (2) Činnosti, děje nebo zařízení 
jsou v území podmíněně přípustné, 
nejsou-li sice součástí základních 
činností, dějů nebo zařízení, av�ak lze 
je jednotlivě  
 
povolit, nevyvolávají-li jednotlivě, v 
souhrnu nebo v součinu rizika ohro�ení 
(zneči�tění nebo havárie) nebo 
neporu�ují-li svým vněj�ím působením 
zásady utváření území a regulativy nad 
míru stanovenou zákonem, touto 
vyhlá�kou, jiným obecně závazným 
právním předpisem nebo platným 
správním rozhodnutím, 
 (3) Činnosti, děje nebo zařízení 
jsou v území nepřípustné, nesplňují-li 
podmínky stanovené zákonem, touto 
vyhlá�kou, jinými obecně závaznými 
právními předpisy nebo platným 
správním rozhodnutím. 
 

článek 10 
funkční vyu�ití ploch 

funkční kategorie 
 (1) V území se stanovuje vyu�ití 
pozemků dle těchto funkčních 
kategorií: 
1) území pro bydlení, 
2) smí�ené území, 
3) území pracovních aktivit 
(nevyskytuje se), 
4) území ulic a silnic, 
5) území pro dopravní stavby, slu�by a 
zařízení, 
6) území pro �elezniční dopravu, 
7) zvlá�tní plochy pro pě�í, 
8) zvlá�tní území pro rekreaci, 
9) území veřejné vybavenosti 
(nevyskytuje se), 
10) území pro technickou vybavenost, 
11) území městské zeleně, 
12) území krajinné zeleně, 
13) území vodních ploch, 
14) území zemědělského půdního 
fondu, který není součástí 
zastavitelných území, 
15) území určení k plnění funkcí lesa, 
16) území zeleně venkovských 
usedlostí a rezidenčního bydlení, 

17) plochy veřejné vybavenosti v jiné 
převládající funkci, 
18) zeleň v zastavitelných územích,  
19) zeleň v nezastavitelných územích 
20) území pro rezidenční individuální 
bydlení, 
21) území pro zahrádky, 
  
    (2) Plo�né uspořádání ploch 
jednotlivých funkčních kategorií je 
určeno výkresem číslo 2.1. přílohy 
číslo 1 této vyhlá�ky. 
 (3) Výčet jednotlivých 
přípustných, podmíněně přípustných a 
nepřípustných funkcí pro ka�dý funkční 
typ je v závislosti na místění v lokalitě 
stanoven v textové části - oddílu 15 - 
�Regulační podmínky vyu�ití území� 
přílohy číslo 1 vyhlá�ky. 
 
 

ČÁST III. 
INFRASTRUKTURA 

 
oddíl první 
DOPRAVA 

 
článek 11 

subsystém pozemních komunikací 
území Mladé 

 (1) Základní systém 
komunikační sítě tvoří ulice 
Novohradská, ulice Plavská a jejich 
vzájemné komunikační propojení. 
Svým významem odpovídají tyto 
komunikace funkční třídě B2. 
 (2) Pro obsluhu jednotlivých 
pozemků bude budována síť 
obslu�ných komunikací funkční 
kategorie C2, C3 a D1 dle výkresu 3.1. 
přílohy číslo 1 vyhlá�ky. 
 

článek 12 
cyklistická a pě�í doprava 

 (1) Základní osou cyklistické 
dopravy je trasa vedená z regionu přes 
Staré a Nové Hodějovice  a dále po 
pravém břehu Mal�e do centra města. 
 (2) Dal�í cyklistické trasy jsou 
vedeny ve směrech Sché Vrbné, 



Dobrá Voda, zprostředkovaně Nové 
Hlinsko, Nové Vráto a Rudolfov. 
 (3) Systém cyklistické a pě�í 
dopravy je doplněn chybějícími 
komunikačními prvky (dle výkresu 3.1. 
přílohy číslo 1 vyhlá�ky). 
 

článek 13 
městská hromadná doprava 

 Městská hromadná doprava 
bude navazovat na stávající systém 
MHD dle výkresu 3.1. přílohy číslo 1 
vyhlá�ky. 
 

článek 14 
subsystém dopravy �elezniční  

 (1) Trať ve směru na Horní 
Dvoři�tě a Kájov bude zdvoukolejněna 
a celý úsek od Českých Budějovic 
bude elektrifikován. 
 (2) Stávající výta�ná kolej na 
velenické trati bude prota�ena na 
úroveň Hodějovického potoka. 
 

článek 15 
subsystém letecké dopravy 

 Hluková pásma izofon nad 85 
dB budou při výstavbě v území 
respektována návrhem účinných 
protihlukových opatření. 
 

článek 16 
doprava v klidu  

 (1) Doprava v klidu bude ře�ena 
výhradně na vlastních pozemcích 
investorů, s omezeným počtem 
příle�itostných stání na nově 
navr�ených obslu�ných a dojezdových 
komunikacích. 
 (2) V území budou realizovány 
tyto parkovací plochy: 
a) v lokalitě U �pačků před rekreační 
zónou - 40 stání 
b) v rámci upravené autobusové 
smyčky MHD -24 stání 
c) podél obvodové komunikace obytné 
zóny - cca 24 stání. 
 
 
 

oddíl druhý 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

článek 17 
obecná ustanovení 

 (1) Infrastruktura města 
zahrnuje dopravu a in�enýrské sítě, 
jejich� součástí jsou vodohospodářské 
sítě, energetické sítě, spoje a lokality 
pro ukládání odpadu. 
 (5) Ochranná pásma stávajících 
systémů infrastruktury a z toho 
plynoucí omezení vlastnických a jiných 
práv k nemovitostem, stanovená v 
souladu se zvlá�tními právními 
předpisy, zůstávají v platnosti ve stavu, 
který je zakreslen v grafické příloze a 
uveden v textové části změny 
územního plánu sídelního útvaru 
České Budějovice. 
 

článek 18 
subsystém zásobování  

území Mladé vodou 
 (1) Vodovodní síť bude 
napojena na vodárenskou soustavu 
Ji�ní Čechy. 
 (2) Vodovodní síť bude 
budována a propojována dle 
komunikačního skeletu území. 
 

článek 19 
subsystém odkanalizování  

území Mladé a či�tění odpadních 
vod  

 Odkanalizování území bude 
ře�eno oddílnou stokovou sítí se 
zaústěním spla�kových vod do 
stávající městské kanalizace v ji�ní 
části území Mladé. 
 

článek 20 
subsystém zásobování  

území Mladé plynem 
 Území zóny Mladé bude 
komplexně plynofikováno páteřní 
středotlakou plynovodní sítí napojenou 
na středotlaký plynovod v ulici 
Novohradské. 
 
 



článek 21 
subsystém zásobování  

území Mladé elektrickou energií 
 (1) V území se nachází 
transformační rozvodna Mladé 110/22 
kV a distribuční trafostanice 22/0,4 kV. 
 (2) Pro novou zástavbu budou 
realizovány nové trafostanice a 
rozvody elektřiny zemními kabely. 

 
 

ČÁST IV. 
PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU 

(ZELEŇ A ÚSES) 
 

článek 22 
základní zásady a opatření 

(1) Základním po�adavkem rozvoje 
území Mladé je zlep�ení kvality 
prostředí. Základními opatřeními pro 
splnění tohoto účelu jsou: 
a) důsledná ochrana nesporných 
urbanistických a historických kvalit 
území, 
b) rozvoj bioticky cenných částí území 
v územním systému ekologické 
stability v regionálních a 
celoměstských souvislostech, 
c) účelné doplnění zanedbaných a 
zchátralých prostorů vhodnou 
strukturou stavebních a 
nezastavitelných ploch, 
d) vzájemné vyvá�ení zastavěných 
území vhodnými vegetačními prvky v 
souladu s historickou hodnotou krajiny 
(usedlost Červený dvůr, lokalita U 
�pačků, včetně jejich krajinného 
zázemí), 
e) preference pohybu chodců a cyklistů 
ve vnitřních částech území, nutné je 
sní�ením obtě�ující zátě�e území 
hlukem, vibracemi, exhalacemi a 
imisemi, 
f) ochrana důle�itých, celoměstsky 
významných zájmů, jimi� jsou zejména  
fa) kompoziční a krajinný obraz města 
( panorama svahů Li�ovského prahu u 
Dobré Vody na jedné straně a nivy 
Mal�e v opačném směru, 

fb) doře�ení návrhu regionálně a 
nadregionálně významných prvků 
územního systému ekologické stability 
krajiny, 
fc) doře�ení dopravních vztahů území 
ve vazbě na vegetační prvky území při 
respektování vztahů v nadřazených 
systémech technické infrastruktury. 

(2). Zásady obnovy a regenerace 
vegetačních prvků: 
a) rozloha ploch zeleně se nesmí 
sní�it, 
b) vegetační prvky krajinné zeleně 
musí plnit více účelů, zejména 
vodohospodářskou retenci, 
ekologickou a krajinotvornou funkci 
trvalé dřevinné vegetace, 
c) prvky městské zeleně musí svojí 
kompozicí a výběrem dřevin odpovídat 
významu tohoto rozvojového sektoru 
města. 
 

článek 23 
plán územního systému ekologické 

stability  
a uspořádání zeleně v území 

Mladého 
(1) Na území Mladé tvoří kostru 

ekologické krajiny tyto prvky dle 
textové části přílohy č.1 vyhlá�ky: 
a) zvlá�tě chráněná území, 
b) významné krajinné prvky (VKP). 
 (2) Na území Mladé tvoří prvky 
územního systému ekologické stability 
tyto prvky dle textové části přílohy č.1 
vyhlá�ky: 
a) nadregionální a regionální ÚSES, 
b) místní ÚSES, 
c) interakční prvky. 
 (3) Systém zeleně je tvořen: 
a) koridorem Hodějovického potoka, 
b) koridorem Mlýnské stoky, 
c) zeleným klínem Mal�e. 
 (4) Rozvojové plochy zeleně 
jsou navr�eny v těchto místech: 
a) Velké Benátky, 
b) Nad Velkým jezem, 
c) Slepá ramena Mal�e, 
d) U Červeného dvora, 



e) Starý Hodějovický potok, 
f) U �pačků, 
g) Hodějovický potok,  
h) Ostrov, 
i) Levý břeh Mal�e, 
 (5) Rozvojové linie stromořadí: 
a) ulice Osiková, 
b) stromořadí ke �pačkům,  
c) stromořadí U Červeného dvora, 
d) stromořadí U Velkého jezu, 
e) stromořadí podél Mlýnské stoky. 
 

článek 24 
hospodaření s odpady 

 Hospodaření s odpady bude 
realizováno v souladu s �Programem 
odpadového hospodářství města 
České Budějovice�. 
 

článek 25 
vodní hospodářství 

 (1) Soustavu vodního 
hospodářství území Mladé tvoří 
a) vodní toky: 
1. řeka Mal�e, 
2. Mlýnská stoka, 
3. Hodějovický potok, 
4. meliorační otevřené kanály. 
b) meliorace: systematická trubní 
drená� ve východní a ji�ní části území 
zóny Mladé. 
 

článek 26 
vyhodnocení  

zemědělského půdního fondu 
 Vyhodnocení zemědělského 
půdního fondu je součástí výkresové 
dokumentace 6.1. dle přílohy číslo 1 
vyhlá�ky. 
 

ČÁST V 
ZVLÁ�TNÍ PODMÍNKY VYU�ÍVÁNÍ  

ÚZEMÍ MLADÉ 
 

článek 27 
veřejně prospě�ná a asanační 

opatření, 
pro ně� lze vlastnická práva 
zčásti nebo zcela vyvlastnit 

(veřejně prospě�né stavby a plochy 
a stavby ve veřejném zájmu) 

 
(1) Pozemky nebo stavby, k nim� 
jsou dotčena práva vlastnická nebo 
práva příbuzná pro veřejně 
prospě�ný účel a které byly určeny 
jako veřejně prospě�né stavby, jsou 
jako takové označeny v grafické a 
textové části územně plánovací 
dokumentace a je jim poskytována 
územní a souvisící ochrana. 
(2) Vymezení ploch pro veřejně 
prospě�né stavby je podkladem pro 
případné vyvlastnění pozemků 
nebo staveb podle § 108, odst.2, 
písm. a) stavebního zákona, pokud 
nebude mo�no ře�ení 
majetkoprávních vztahů dosáhnout 
dohodou nebo jiným způsobem. 

(2) Trasy liniových prvků technické 
infrastruktury: 
a) subsystém zásobování území Mladé 
vodou, 
b) subsystém odkanalizování území 
Mladé a či�tění odpadních vod, 
c) subsystém zásobování území Mladé 
plynem, 
d) subsystém zásobování území Mladé 
elektrickou energií. 
 (3) Trasy liniových prvků 
dopravy: 
a) úsek komunikace ji�ní spojky 
Novohradská - Plavská včetně nového 
mostního objektu přes Mlýnskou stoku 
a Mal�i, 
b) nové vedení komunikace 
Novohradské včetně �elezničního 
přejezdu, 
c) prodlou�ení výta�ní koleje na 
velenické trati k Hodějovickému 
potoku, 
d) zdvoukolejnění ro�novské trati 
včetně roz�íření stávajících mostů. 
 (5) Stavby a opatření 
protipovodňové ochrany území: 
odstranění překá�ek a úpravy toků a 
břehů. 
 

 



článek 28 
krycí listy 

(obecná ustanovení) 
(1) Pro účely jednotné evidence a 

v zájmu sjednocení podkladů pro 
rozhodování byly pro území bloků 
tvořících součást území Mladé 
vyhotoveny krycí listy. 

(2) Nedílnou součástí obsahu 
krycích listů bloků jsou stanoviska 
odboru úřadu města pověřeného 
pořizováním, rady města a významná 
územní a stavební rozhodnutí, která se 
vztahují k příslu�né lokalitě a bloku 
nebo souboru bloků, k jejich� 
doplňování a evidenci je oprávněn 
odbor úřadu města pověřený 
pořizováním. 

 
ČÁST VI 

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A 
ZÁVĚREČNÁ 

 
článek 29 

civilní ochrana  
území Mladé 

(1) V souladu s obecně závaznými 
právními předpisy budou k zaji�tění 
vhodných a postačujících podmínek 
individuální ochrany obyvatelstva 
ověřovány v rámci nové výstavby 
s ohledem na současný stav nové 
skladovací prostory materiálu, a to 
a) pro obyvatelstvo mimo pracovní 
poměr a podnikající fyzické osoby péčí 
okresního úřadu ve skladu města, 
přičem� jejich výdej bude zaji�ťován 
vývozem prostředků individuálních 
ochrany do jednotlivých výdejních 
středisek dle zpracovaného plánu po 
místních částech, 
b) pro děti do 15 let ve �kolách, 
c) pro zaměstnance závodů, podniků a 
zařízení právnických osob dle jejich 
potřeb a charakteru provozu ve 
vlastních skladech. 

(2) V souladu s obecně závaznými 
právními předpisy budou k zaji�tění 
vhodných a postačujících podmínek 

pro evakuaci osob při povolování nové 
výstavby ověřovány mo�nosti vyu�ití 
staveb pro pobyt evakuovaných osob a 
osob bez přístře�í, popřípadě dal�í 
technická opatření umo�ňující 
evakuaci osob a zabezpečující 
základní potřeby evakuovaných. 

(3) V souladu s obecně závaznými 
právními předpisy budou k zaji�tění 
vhodných a postačujících podmínek 
pro kolektivní ochranu obyvatelstva 
ukrytím ověřovány mo�nosti ukrytí 
v�eho obyvatelstva v případě 
mimořádné situace. Pro tento účel se 
stanovuje směrný po�adavek u nově 
navr�ené individuální i kolektivní 
obytné zástavby podsklepit nejméně 
50% objektů, a to nejméně 1,7 m 
pod úrovní terénu k0 50. 
 

článek 30 
správa a evidence 

územního plánu zóny Mladé 
Schválený územní plán zóny 

Mladé 
a) archivuje Okresní úřad České 
Budějovice - referát regionálního 
rozvoje, 
b) archivuje, spravuje a regulační 
podmínky nezbytné pro účely 
územního a stavebního řízení před 
příslu�nými správními orgány k 
nahlédnutí a pro informaci v�em 
fyzickým a právnickým osobám a 
orgánům veřejné správy, které 
prokázaly na věci nepochybný právní 
zájem, je povinen poskytnout odbor 
úřadu města pověřený pořizováním, 
popřípadě stavební úřad města České 
Budějovice. 
 

článek 31 
ustanovení přechodná 

(1) Územní a stavební, popřípadě 
souvisící správní řízení, započatá 
přede dnem účinnosti této vyhlá�ky 
budou ukončena v souladu s předpisy 
dosud platnými. Správní orgány 
rozhodující ve věci v�ak ve v�ech 
případech, kdy to bude mo�né, 



přihlédnou k ustanovením této 
vyhlá�ky. 

(2) V případech zvlá�tního zřetele 
hodných, zejména pro bloky a 
jednotlivé pozemky nebo i parcely, pro 
ně� jsou navr�eny podstatné změny 
základních zásad utváření území, 
popřípadě změny obecných a 
zvlá�tních regulativů, lze jednotlivě 
stanovit zvlá�tní časový re�im 
přechodu k postupnému uplatňování 
navrhovaných základních zásad 
utváření území, popřípadě obecných a 
zvlá�tních regulativů. V takovém 
případě musí být podmínky tohoto 
zvlá�tního časového re�imu 
jednoznačně vymezeny v popisu bloku 
a tvoří nedílnou součást jeho 
závazných regulačních podmínek. 

 
(3) Pro bloky 
3.1.3.7, 3.1.3.8., 3.1.3.9., 3.1.3.10. 

a 3.1.3.11. 
se stanovuje re�im přechodu 

k funkčnímu typu �území pro 
rezidenční individuální bydlení (dle 
článku 11 této vyhlá�ky) jako časově 
postupný, při  

 
 

Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.v.r. 
               primátor města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
současném vyu�ívání území dle 

platných územních rozhodnutí č.j. SÚ-
9077/97-Hd ze dne 12.12.1997 a č.j. 
SÚ-1978/99-Hd ze dne 21.6.1999. 

 
článek 32 

ustanovení zru�ující 
 Zru�uje se platnost ve�keré 
dosavadní územně plánovací 
dokumentace v území zóny Mladé dle 
článku 4 této vyhlá�ky, pokud se 
nestala součástí územního plánu zóny 
Mladé. 
 

článek 33 
Tato obecně závazná vyhlá�ka o 

závazných částech územního plánu 
zóny Mladé nabývá platnosti dnem 
schválení a účinnosti uplynutím 
zákonné patnáctidenní lhůty ode dne 
vyhlá�ení. 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Vladimír Kostka v.r. 
náměstek primátora 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


