
 

    

 

 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  MĚSTA KADANĚ Č. 10/2009, 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
 

 č. 8/2004, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací 
dokumentace – změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) 
Kadaň 

 č. 1/06 o závazných částech územně plánovací dokumentace             
územního plánu sídelního útvaru Kadaň 

 č. 7/06, kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Kadaně č. 8/2004, 
kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace – 
změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kadaň o vymezení závazné 
části změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Kadaň 

 č. 11/06, kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Kadaně č. 1/2006 o 
závazných částech územně plánovací dokumentace územního plánu 
sídelního útvaru Kadaň o vymezení závazné části změny č. 5 územního 
plánu sídelního útvaru Kadaň 

 
 
     Zastupitelstvo města Kadaně na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usnesením 
č. 233/2009 v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
vydalo tuto obecně závaznou vyhlášku 
 
 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška: 
 

 č. 8 /2004, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace – změny 
č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Kadaň 

 č. 1/06 o závazných částech územně plánovací dokumentace územního plánu 
sídelního útvaru Kadaň 

 č. 7/06, kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Kadaně č. 8/2004, kterou se 
vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace – změny č. 2 územního plánu 
sídelního útvaru Kadaň o vymezení závazné části změny č. 4 územního plánu 
sídelního útvaru Kadaň 

 č. 11/06, kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Kadaně č. 1/2006 o závazných 
částech územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Kadaň o 
vymezení závazné části změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Kadaň 

 
 
 
 
 



 
Čl. 2 

Účinnost 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední 
desce, tedy dnem……… 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                ………………………………. 
         Olga Zörklerová                                                      PaedDr. Jiří Kulhánek 
          místostarostka                                                                 starosta 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
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