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kterou se m�ní a dopl�ují vyhlášky �. 1/1997 o vyhlášení závazných �ástí ÚP SÚ Chropyn� a  
 �. 5/2001 o závazných �ástech územního plánu �ásti Plešovec. 

  
Zastupitelstvo m�sta Chropyn� na svém 13 zasedání konaném dne 22.6.2005 schválilo 
v souladu s § 84 odstavcem 2 písmeno i) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� podle § 29 odstavce 3 zákona �. 50/1976 Sb., o územním plánování a  
 stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� závaznou vyhlášku: 

�

 
 �lánek 1. 

Zm�ny vyhlášek 
 

Obecn� závazné vyhláška �. 1/1997 o vyhlášení závazných �ástí ÚP SÚ 
Chropyn� se m�ní a dopl�uje takto: 
 
1. �ást druhá závazné regulativy �lánek 5 uspo�ádání dopravy , dopl�uje se: 
Zm�na �. 3 územního plánu m�sta Chropyn� spo�ívá ve vybudování zna�ené dálkové 
cyklotrasy Moravská stezka, která je umíst�na v k.ú. Chropyn� a v k.ú. Plešovec. Nov� 
navrhovanou cyklotrasou �ešenou v soub�hu se silnicí II/435 bude rozší�en dopravní koridor 
mezi zastav�ným územím m�sta Chropyn� a jeho �ástí Plešovec. Cyklistická doprava bude 
�ešena odd�len� od dopravy vozidlové. 
Stavby a jiná za�ízení, která funk�nímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto 
území umíst�ny ani povoleny. 
2.�ást t�etí ve�ejn� prosp�šné stavby �lánek 10 , dopl�uje se ve�ejn� prosp�šná stavba : 
„Cyklotrasa v úseku Chropyn� – Plešovec“.  
 
 
Obecn� závazná vyhláška �. 5/2001 o závazných �ástech územního plánu 
�ásti Plešovec se m�ní a dopl�uje takto :  
 
3. �ást druhá závazná �ást �lánek 4 urbanistická koncepce odstavec doprava, dopl�uje se: 
Zm�na �. 3 územního plánu m�sta Chropyn� spo�ívá ve vybudování zna�ené dálkové 
cyklotrasy Moravská stezka, která je umíst�na v k.ú. Chropyn� a v k.ú. Plešovec. Nov� 
navrhovanou cyklotrasou �ešenou v soub�hu se silnicí II/435 bude rozší�en dopravní koridor 
mezi zastav�ným územím m�sta Chropyn� a jeho �ástí Plešovec. Cyklistická doprava bude 
�ešena odd�len� od dopravy vozidlové. 
Stavby a jiná za�ízení, která funk�nímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto 
území umíst�ny ani povoleny. 
4. �ást druhá závazná �ást �lánek 7 ve�ejn� prosp�šné stavby, dopl�uje se ve�ejn� prosp�šná 
stavba: „Cyklotrasa v úseku Chropyn� – Plešovec“. 
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�lánek 2. 
Uložení územního plánu 

 
Schválená zm�na �. 3 územního plánu m�sta Chropyn� v�etn� všech doklad�, je uložena 
v souladu s § 19 odstavcem 2 vyhlášky �. 135/2001 Sb., v jednom vyhotovení na M�stském 
ú�ad� v Chropyni, na odboru výstavby a životního prost�edí, na Krajském ú�ad� Zlínského 
kraje, na odboru územního plánování a stavebního �ádu a na M�stském �ad� Krom��íž, na 
odboru rozvoje m�sta. 
 
 
 

 �lánek 3 
 

Záv�re�ná ustanovení 
 
Tato obecn� závazná vyhláška nabývá ú�innosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj. 
8.7.2005. 
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