
N a ř í z e n í 
 

Statutárního města Ústí nad Labem č. 1 / 2012 

ze dne  15. 6. 2012 

o zrušení některých obecně závazných vyhlášek  

 

     Rada města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 24. 5. 2012 usnesením č. 

224/12 usnesla vydat na základě ustanovení § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

 

Článek 1 

zrušovací ustanovení 

 

Zrušují se níže uvedené obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“): 

11..  OZV č. 45/1996, o závazných částech Územního plánu statutárního města Ústí nad 

Labem ze dne 4. 12. 1996 

22..  OZV č. 46/1996 Regulační plán „Ústí nad Labem – centrum“ vydána dne 4. 12. 1996 

33..  OZV č. 58/1999 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 45/1996 o závazných 

částech územního plánu statutárního města Ústí nad Labem ze dne 28. 1. 1999  

44..  OZV č. 61/2000 o závazných částech regulačního plánu pro území 

“Božtěšice - jih” ze dne 16. 3. 2000 

55..  OZV č. 62/2000, o závazných částech změny č.2 územního plánu sídelního útvaru 

statutárního města Ústí nad Labem pro území “Rodinné domy Svádov, p.p.č. 589/2 a 

590/2”ze dne 16. 3. 2000  

66..  OZV č. 64/2000, o závazných částech 1. změny a doplňku územního plánu sídelního 

útvaru statutárního města Ústí nad Labem pro území “Mojžíř - U fary” ze dne 20. 4. 

2000  

77..  OZV č. 67/2000 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 45/1996 o závazných 

částech územního plánu statutárního města ze dne 29. 6. 2000  

88..  OZV č. 68/2000, o závazných částech 3. změny a doplňku územního plánu sídelního 

útvaru statutárního města Ústí nad Labem pro území “Rodinný dům na p.p.č. 127/3 a 

117/4, k.ú. Strážky u Habrovic” ze dne 31. 8. 2000  

 

Článek 2 

účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Bc. Zuzana Kailová v.r. 

náměstkyně primátora 

Ing. Vít Mandík v.r. 

primátor 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 6. 2012  

 

Sejmuto z úřední desky dne:  30. 6. 2012  


