
Obecně závazná vyhlá�ka 
Města Bechyně 

 
č.  1/2002 

 
o vymezení závazné části regulačního plánu zóny pro slu�by, 

podnikání a obchod �Bechyně � �ibeniční vrch� 
 
      Zastupitelstvo Města Bechyně vydává dne 17. dubna 2002 podle ustan. § 29 odst. 3 zákona č. 
50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozděj�ích předpisů, § 
16 vyhl.č. 135/2001 Sb. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, tuto obecně závaznou 
vyhlá�ku. 
                                                                  Čl. 1 
                            Územní rozsah platnosti a lhůty aktualizace 
     Obecně závazná vyhlá�ka má platnost pro část správního území Města Bechyně, katastrální území 
Bechyně � přesné vymezení ve výkresu �mapa �ir�ích vztahů� dokumentace. 
     Lhůta pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací 
dokumentace schválena (tj. lhůta pro aktualizaci): 2 roky, vy�ádá-li to situace, bude aktualizace 
provedena neprodleně. 
                                                                   Čl. 2 
Závazná část �Regulačního plánu zóny pro slu�by podnikání a obchod� včetně veřejně   
                                                         prospě�ných staveb 
     Závazná část  �Regulačního plánu zóny pro slu�by podnikání a obchod� je textově vymezena 
v příloze č. 1 vyhlá�ky, včetně vymezení veřejně prospě�ných staveb. 
      Graficky je závazná část vymezena v hlavním výkrese �Regulačního plánu zóny pro slu�by 
podnikání a obchod�, veřejně prospě�né stavby ve zvlá�tním výkresu. 
     Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlá�ky. 
 
                                                                    Čl. 3 
                                                        Závěrečná ustanovení 
Schválený �Regulační plán zóny pro slu�by, podnikání a obchod� je ulo�en na 
-    Městském úřadu v Bechyni, odboru investic, 
-    Městském úřadu v Bechyni, odboru výstavby a �P jako příslu�ném stavebním úřadu, 
- Okresním úřadu v Táboře, referátu regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, 
- Krajském úřadu Jihočeského kraje, odboru reg. rozvoje, územního a stavebního řízení a investic. 
 
                                                            Čl. 4 
                                                           Účinnost  
Tato vyhlá�ka byla schválena zastupitelstvem Města Bechyně dne 17.dubna 2002 a nabývá účinnost 
patnáctým dnem po jejím vyhlá�ení. 
 
V Bechyni dne 17. dubna 2002                                
 
 
---------------------------------------------------------     --------------------------------------------------------- 
                      Bo�ena Vorlová                                                    Jaroslav Matějka 
                       místostarostka                                                            starosta 
 
zveřejnění na úřední desce: 
účinnost:   
 


