Město Dubí
Obecně závazná vyhláška města Dubí
ze dne 5.5.1998

o vyhlášení stavební uzávěry
Městská rada v Dubí schválila dne 5.5.1998 podle ustanovení § 33, odst. 3, zákona č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 16
a § 45 písm. 1), zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1.
Stavební uzávěra se vyhlašuje v těchto částech území města Dubí:
a) v zastavěné části města na území, kterým probíhá komunikace I /8, a to v pásmu 400 m od
středu komunikace na obě strany, začátek a konec tohoto pásma je vymezen dopravními
značkami D 39a (Obec) a D 39b (Konec obce),
b) na území, kterým probíhá komunikace I /8 od konce města Dubí ve směru na Cínovec, vymezeném dopravní značkou D 39b (Konec obce), až po státní hranici se SRN, a to v zastavěné části m.č. Cínovec v šířce pásma 400 m od osy komunikace I /8 na obě strany a v nezastavěné části m.č. Cínovec v šířce pásma 100 m od osy komunikace na obě strany.
Článek 2.
1. Stavební uzávěrou se rozumí zákaz pořizování novostaveb a provádění jakýchkoli stavebních změn staveb stávajících, tj. přístaveb, nástaveb, stavebních úprav a jakýchkoliv změn
účelu užívání, včetně těch, které nevyžadují stavební úpravy, jde-li o
a) stavby pro veřejné stravování, občerstvení a služby, zejména restaurace, jídelny, hostince, vinárny, kavárny, bary, bufety, herny, kasina a kluby,
b) stavby pro dočasné ubytování, zejména hotely, motely a penziony
c) prodejní stánky, tržnice a minimarkety
d) čerpací stanice pohonných hmot
2. Stavební uzávěra dle této vyhlášky se nevztahuje na provádění udržovacích prací
dotčených
staveb.
Článek 3.
V odůvodněných případech může výjimku ze zákazu stavební činnosti stanoveného touto vyhláškou udělit na základě žádosti stavebníka Městská rada v Dubí.

Článek 4.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.6.1998.
Tato vyhláška byla vyvěšena dne : 6.5.1998

a svěšena dne: 19.6.1998

Miloslav Č e r n ý
místostarosta města Dubí

Ilona S m í t k o v á
starostka města Dubí
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