M STO JIRKOV
Obecn závazná vyhláška .9/2006
kterou se m ní a dopl uje OZV .4/2001 o závazných ástech Územního plánu
sídelního útvaru Chomutov a Jirkov
Zastupitelstvo m sta Jirkova se na svém zasedání dne 11.10.2006 usneslo vydat na základ
§29 zákona .50/1976Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis a v souladu s §10 písm.d) a §84 odst.2 písm.h) zákona .128/2000Sb., o
obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku :
l.I.
Obecn závazná vyhláška .4/2001, o závazných ástech Územního plánu sídelního útvaru
Chomutov Jirkov se m ní a dopl uje takto :
Regulativy územního plánu
Tabulky s funk ním využitím se dopl ují o tyto plochy:
Tabulka . 1.2 - Plochy pro bydlení - Chomutov se dopl uje o položku :
. lokality

urbanistický
obvod
7.1.
14
7.3.
4
7.1.
1
7.1.
14
7
7.8.
1
7.10.
2
7.1.
15
7.1.
5
7.1.
1

lokalita

druh zástavby

Pod vodárnou
U h bitova
SZ B ezenec -navazuje na lok. . 21
Nad domovem d chodc
B ezenec – východ u p evad e
ervený Hrádek - pod p ivad em
Vina ice III, nad H išt m
ul. Van urova u školy
B ezenec jih – lokalita 19

1 rodinný d m
1 rodinný d m
15 rodinných dom
1 rodinný d m
2 rodinné domy
4 rodinné domy
10 rodinných dom
1 rodinný d m
80 rodinných dom

lánek 18, odst 4, tabulka 9.2. se dopl uje takto :
b) Tabulka . 9.2 - Dopravní stavby Jirkov:

urb.
obvod

VPS

J7
J1

7.6.
D1

J15
J1

D2
D3

popis stavby

Poznámka

Cyklistická stezka podle p evad e
Místní komunikace na silnici III/2525 pro
lokalitu 15 RD
Místní komunikace pro vstupy do lokality
výstavby rod. dom Vinice III 7.11.Nový
B ezenec – jih, lok. .18
Místní komunikace na silnici III/2525 pro
lokalitu 15 RD
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Bez úprav
Vstup pro 15 RD (lokalita 7.4. –
B ezenec)
Vstupy pro 10 RD (lokalita 7.11.)
Vstup pro 80 RD (lokalita 7.12. –
B ezenec)

lánek 18, odst 5, tabulka .11.2 se dopl uje takto :
c) Tabulka .11.2 - vodovod Jirkov:

urb.
obvod

VPS

J1

V1
V2

J15

popis stavby

Poznámka

Zásobní ád DN 90 a AT stanice
Zásobní vodovodní ady DN 90 a DN 100

pro lokalitu 15 RD (7.4.)
Pro lokalitu 80 RD (7.13.)

lánek 18, odst 5, tabulka .12.2 se dopl uje takto :
b) Tabulka .12.2 - kanalizace Jirkov:

urb.
obvod

VPS

J1

K1
K22

J15

popis stavby

Poznámka

Splašková kanalizace DN 300
Splašková stoka odvád jící odpadní vody

pro lokalitu 15 RD (7.4.)
z lokality 80 RD (7.13.) do
kanalizace pro ve ejnou pot ebu

lánek 18, odst 6, tabulka .12.2 se dopl uje takto :
a) Tabulka .13.2.1. – pro bydlení Jirkov:

urb.
obvod

VPS

J1 +
J15

E40

popis stavby

Poznámka

Kabelový svod vn za dvou linek venkovního
vedení a kabelová trafostanice pro 2
transformátory . 522

pro lokalitu 15 RD (7.4.) a 80
RD (7.13.) a lokalitu . 21 a 32
ze ZD . 2 ÚPN

lánek 18, odst 6, tabulka .12.2 se dopl uje takto :
a) Tabulka .13.2.1. – pro bydlení Jirkov:

urb.
obvod

VPS

popis stavby

J1

P37

Výstavba STL plynovodu

J14

P38

Výstavba NTL plynovodu

Poznámka
pro lokalitu zásobování 15 RD
(7.4.) )
pro rodinný d m (7.1.) )

l.II.
Záv re ná ustanovení
(1)

Dokumentace 6. zm ny územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov je uložena
na Magistrátu m sta Chomutov, na M stském ú adu v Jirkov a na odboru územního
plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Ústeckého kraje.
(2)
Závazné jsou výše uvedené regulativy této vyhlášky a nezm n ná ást p vodní
vyhlášky, ostatní ásti ešení územního plánu jsou sm rné.
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l.III.
Ú innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Dnem
vyhlášení je první den jejího vyv šení na ú ední desce.

.......................................................
Stanislav Moutelík

.................................................
Ing.Filip Škapa

místostarosta

m sto Jirkov
m sto Chomutov

starosta

Vyv šeno dne
16.10. 2006
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Sejmuto dne
31. 10. 2006

