
VYHLÁŠKA č. 2/2004
ze dne 20. 7. 2004 o závazných částech změny č. II Územního plánu sídelního útvaru Tetčice, kterou se 
mění vyhláška č. 1/2003.

Zastupitelstvo obce Tetčice na základě schválené změny č. II Územ-ního plánu sídelního útvaru Tetčice 
vyhlašuje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 
ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů, dne 20. 7. 2004
tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou je vymezena závazná část změny č. II územního plánu.

Článek 1
Vyhláška č. 1/2003 se mění takto:

Článek 6
Funkční uspořádání

6.2.2. Bydlení se doplňuje takto:
Změnou č. II jsou navrženy nové plochy pro bydlení.
5.01 – lokalita Štěpnice
5.02 – místní trať Záhumenice
5.03 – lokalita v zahradách za ul. Tyršovou
5.07 – lokalita zahrad pod vrchem Bučín

6.2.4. Výroba a technická zařízení se doplňuje takto:
Změnou č. II je navržena nová plocha pro výrobu.
5.04. – lokalita U pekárny severně od ul. Rosická

6.2.6. Technická infrastruktura se doplňuje takto:
Změnou č. II jsou navrženy nové plochy tech. infrastruktury.
5.05 – čistírna odpadních vod Tetčice
5.06 – dopravní napojení ČOV

Článek 10
Veřejně prospěšné stavby

Rušené a upravené veřejně prospěšné stavby:
Tk9 – zrušení retenční nádrže
Te7 – změna trasy přeložek nadzemního vedení vn 22 kV
Tk8 – úprava trasy kanalizace – koridor T7
Tk10 – změna plochy rozšíření ČOV

Nově vymezené VPS – nové koridory pro obsluhu území – inženýrské sítě a zařízení, dopravní plochy:
T1 – komunikace a inž. sítě v lokalitě Štěpnice (změna č. 5.01)
T3 – komunikace a inž. sítě v lokalitě zahrad za ul. Tyršovou
(změna č. 5.03)
T4 – kabelové vedení vn el. energie u železnice
T5 – nadzemní vedení vn el. energie u ČOV (změna č. 5.05)
T6 – účelová cesta u ČOV (změna č. 5.06)
T7 – komunikace a inž. sítě v lokalitě Zahrady pod Bučínem (změna
č. 5.07)
Tk11 – přeložka Bobravy
Tk12 – plocha pro sběrný dvůr p.č. 238

Vymezení veřejně prospěšných staveb je zakresleno v grafické příloze č. 9 ke změně č. II.

Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po jejím vyhlášení.
V Tetčicích dne 20. 7. 2004
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