
OBEC STRAZ NAD NISOU
schl/'aÍzova 262, sťráž nad Nisou, 463 03

obecně závazná whláška č. 1/2006.

kterou se mění obecně závaaá vyhláška obce siráž nad Ňsou č' l/200l

o vyhlášeni ávazné části územního plánu obce Stťáž nad Nisou'

ve zněni pozdějšich předpisŮ'

zas|upiie|slvo ob@ stláŽ nad N]sou schvá|io na svém zasedánídno 1 čeruna 2006 Usnesenim
č' 5 /2000 pod|e s 29 ods|' 3 zákona č' 50/1976 sb'' o Územnim p|ánováni a slavebním iád!' ve
znění pozdějších předpisŮ (s|avební zákon), s 10 p|sm d) a s 84 odst. 2 plsm. b) ákona č,
1282000 sb ' o obcÍch (obecni zřizeni)' ve znéni pozdějšich předp]sů' 1' změnu územnÍho p|ánu
ob@ slráŽ nad Nisou a vymezenl jejl ávazné částitoulo obecně závaznou vryh]áškou'

C l l

obecně závazná !ryh áška č. 1DQo1 a wh|ášeni záýazné části územniho plánu obce stÍáŽ nad
Nisou, ve zněnipozdějšlch předpsů. se měnÍtaKo]

obecně áVŽná Vyhlášká vyh|ašÚje ávaznou ěást úzgmniho p|ánu obca slióž ňad Nisou, schvá|cného
zaýUpiekseh Óbce stáŽ i.d Nisou dne 25.10.200l' uprcVeného |' změnou územního plánu obce slníž lad
NisÓu' *hýÁlenou zasfupilelstven oboe stáž n Nisou dne 3'ó'2006' oíaini ěáíiúzeňniho pldnu obce slráž
nad Nisujsou směmé'o jej icň úpráýě ÍÓáodújg obe pod|g u$aíovcni $ 3 1' o'lst' ] strvebniho ákÓna ..

''s.ivá|ený ú4mni P|án obce sháŽ nad NhÓU. Ýěetněschýálené l. měny úemniho p|ánu.je ulo2sn na:
t obecnií úiadě sL.áŽ nad Nisou
. slalebniú úiádě Ma8Gťálu města Liberec
t (rájskóm úřadé Libeleckého kmje

3. Č'ane^ |d od. Pa|o' ) l o/V č''00' ../i\a/ne regu|a ry. zn|

"Dokunenhce 
úremního pláíu obc. sÍáž nad Nisouje uložena na obécnlm úiadé sÍáž nad Nisou.

s|av9bnim úřadě Maaistátu nést. Libereo a na Krajskén úiádě Libýeckóho kBje.

4. FunkčnlÍeguáljvy uvád€né V PÍ||oz€ č 1 Podňinky lyÚžiť funkěnÍch p|och (s1Í'5 R€qu átivú územn|ňo rczvo]e
pláhého ÚPo)isou d]e poŽadavku pbjednán| zadán| dopněny iak aby pÍÓ nově náVd€nou p|@hu ÓdpÓVlda|y
€gu]álivům p]ohého UPo měsla LibéÍec

NavÉená p|och.. odpovidaiicid|e |egendy HéVniho ÝýkEgu p|ochAm pro VýÍobu vý@bn|s|u'by a sk]ado!ání
jé zářázéná d€ VyšB uved€nýoh Íegu|alivd dÓ fUnkčnlho vyÚzl|g)P|ochy plo výrobÚ' t.ýřobnI.|užby a.k|adováni.



kleré d€ platného ÚPo méslá LibéÍec Ódpovldá furkčnimu využ tl s násedujlclclráraktďstkou: Plochy púmF|ové

]. P]ochy prúmyslové výfub} JsÓu úzgmí pmovnich ákliv]! uÉená pro umís'ěni prúmys|ových íavgb a skladů
s doprovodnými óiDnoshi

2 zvlášhim ptipadem plo.h pdňydÓÝé Ýýrcby jsou průmyíové zóny plo něž se vlhláškou i.bo jinýn
dokUmentem ýan.vuje alÁštní rcžim' zprav]dla ÍoŽim aÍeí|U'

3. U]tujjcjm rypcn áýaýbyjsou výÍobni ha|y továrnipovlhy! sk]adovaci ha|y
4, vp|ochích pÍ'myno!é ýmby jsou připusné sbvby občanské !]'bNenoýi PřeváŽně mistniho' Případnč

5' od plÓch pm byd|eni budou p|ochy pBcovlic]] aklivii oddělony úěinn)'m páseÚ ÓchÍanné zelEné Podfiinky
úÓi|lno$i urěl svým ýanÓviskgm Piislušný dotčený sprÁvní úřad ochrany ŽiVotního proíře'li'

P!!l!g
arcá ý 3bwbniv!lobÝ v.'bgbn;rukaobíovsn

3 Ďaliíjá ii výňěÍou u' lně pjochy

5

* €
Eč
Ň

sbvby prc á] š'hr a zp6rván| remědď*é
pÍodukce (naď přEllešky pÍo úechaíiza.i opÍávny
zeměděhké lechniky' slodo y' sýpky)

íďby Eo mdo\4,rcMi á smuásob b ský chď
d]řal(n.oř Elá]e kákáÍnÝ.máláhnoríě)

íaýbyazálzén|pbzáršlěnazpnrvánl
zahmdnické prcduke (napi vazámy opŤavny

inleqfuVáná ku|luÍnl zař]zeni (např rn hovny' gá ede



hlegrevaná zÍzéď plo věd! a !ýŽluň (napl

dnn$| (nápl pleddáškové 9á ý' klubovnÝ a o )

rg
íavby píÓ byd ani so.iá|niho .laÍákleru (např domy
péíz oiy' domy s pečWab skou s uŽbou)
íavby prc so.iá|íi úóé|y (napi domoq důchodců'

hlegnvaná zď|zéď plo s@iá ni úěe y liápř

a €áývojnéhočášu @nlá oohIbových ar

inbgbvana spodovd záízen (nápř Íl .én!á

$m Blahé zahÍady $ zahÍad n im] sbvba ni (napi

ňE cs PHM degfuvané v pa ova.rch objeklach á

odíavnA á oď|Óvá.LoÓ.hÝ ná|adn ó a!loňobiů
odnav^ě a ÉÍ|ovacL oochv aúobu.o

népoÍ!š| aah{ekoniďý a ka]inný

jii,m'{hn.|ehovyba€ni mdiaěný.h s}sémú

polzě podze mni vedenr jei chŽ

5. schvíkná koncepce dopmvy p|.tiého ÚPo stáž nad NisÓu popýíá Vě]ánku 3 Uspořádáni dopřa}a Gt,2 ]
Regulalivů účmnihÓ.ozvÓje pLahého UPo)je v bodě 2 upmvena náded uj jcin zpúsobe m I

2' Zík|adní s}ýém si|nic spÓčivá ná Zkapacihěnl silije lR5 (R]5) na čqtpfuh, náVrhu noÝé tasy sil'ice VI]
Libgrec Fíd|anta nÁvthu dopBvnjho 'apojenizóny RĎŽodo|I severnl územílouýdniho ňúýa Libcrcc
od třiŽovalky sváo! sbérnou komunjkocivlmserzen|i obchvalové kommika.gpod Jcíédcm.



6. \ryóěl rel€jně pÍospéšnych siáVéb UÝedéný Ý Pll|@e ě3 vyňezeni p|ooh véň.iíé pcpěěných 6láveb a
$.naěnÍch úpt.v (št| 12 Régu]átvů úzémn|ho Íozvoje p|ahého ÚPo) a ve výkÉsÚ č 14 velelně p@spěšné sláVby a
.sán.ónÍ L]pEVy 3é V 1 změné UPo sřáŽ nád NisoÚ ÚpÍáVujé násLedďiě
|' Tcchni.ké vybavenÍ

z1l|/7ple|o2ká Vrchn|ho vedén| VN 35 kV
z]/u8pl|po]kasTLp|ynovodukzÓnóRŮŽodol|.sov€Í(óásle.nénáú2€mlméstáLbeÉc)
ll, Plo.hyprcdopr.v!
z] /||/4 odbo.én| komunikáce Vé sválově s (Íasou pod JeŠtédem . úpÉvé

21l]|/l4 piipojénl zóny RoŽodo,. séve|
soÚČásli p]alnéhÓ ÚPo st.áž nad Nisou le saňoslalný výkes VPs kiéÍý je Íovněž 1 zmĚnou ÚPo dolčén

dophěnlm zákresu nově nďdenýonvPs z1l|n z1|Baz11||l14alpEvenéslávaiic|VPs21/|/4'

Č1' 2

Taio obecně ávazná vyh|áška nabývá úč]nnostidne 1'čeNence 2006'
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