M ě s t o

M i m o ň

V y h l á š k a č. 4/98
o vytvoření nové části města Mimoně

Městské zastupitelstvo v Mimoni schválilo dne 21.5.1998
na svém veřejném zasedání, dle ustanovení §16 a §36 odst.1
písmeno f) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších
právních předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1.
Úvodní ustanovení
Usnesením vlády České republiky č.542 z 20.12.1991 o
změně krajů, okresů a zřízení nových obcí po zrušení
vojenských újezdů Ralsko, Mladá a Dobrá voda došlo mimo jiné k
začlenění
částí
území
zrušených
vojenských
újezdů
do
stávajících obcí a to s účinností od 1.ledna 1992.
Začleněním části území bývalého VÚ Ralsko do stávajícího
území města Mimoně a to v oblasti sverozápadní ( bývalé
k.ú.Hvězdov- pozemky bez objektů) a v oblasti jižní ( bývalé
k.ú.Strážov a k.ú.Ploužnice- pozemky se stávajícími objekty
včetně přidělených čísel popisných ) došlo ke změně hranic
města Mimoně , ke zvětšení jeho rozlohy o necelých 133ha a k
duplicitě čísel evidenčních a popisných na území města.
Beze změny zůstal počet katastrálních území města
Mimoně.To i nadále tvoří dvě katastrální území - k.ú.Mimoň,
evidované Katastrálním úřadem v České Lípě pod číslem 075
04301 695254 a k.ú.Vranov, evidované pod číslem 134 04303
695289.

Článek 2.
Za účelem odstranění stávajících duplicitních čísel
popisných stanovuje se touto Vyhláškou nová část města Mimoně
s názvem Mimoň VI.
Jedná se o území v jižní části stávajícího katastrálního
území města Mimoně směrem na Mnichovo Hradiště. Úsek začíná na
jihovýchodě a to na okraji bývalého vojenského újezdu za
železniční vlečkou. Jde po jejím východním okraji k řece
Ploučnici, dále po jejím pravém břehu proti směru toku až na
její soutok s Ploužnickým potokem. Po této původní obecní
hranici jde východním směrem přes silnici Mimoň - Mnichovo
Hradiště a to v délce cca 700m od silnice.Po dalších cca 85
metrech opouští hranice potok a lomí se směrem na sever po
východním okraji lesa. Dále je v délce cca 200m totožná s
původní hranicí bývalého vojenského újezdu a poté končí na
východním okraji lesa.Území je vyznačeno na přiložené kopii
mapy, která je součástí této vyhlášky.

Novou část města Mimoně, Mimoň VI tvoří ke dni 1.6.1998
následující parcely k.ú.Mimoň:
Parcely pozemkové :
2173, 2175, 2176/1, 2177, 2178/1, 2178/2, 2181, 2180/1,
2180/3, 2180/4, 2179/2, 2180/2, 2179/4, 2179/3, 2179/1, 2184,
2185, 2176/2, 2176/5, 2183/2, 2182/11, 2182/10, 2182/4,
2182/9, 2183/1, 2183/3, 2182/1, 2182/3, 2182/17, 2182/15,
2182/13, 2182/18, 2182/6.
Parcely - zastavěná plocha včetně stávajících čísel popisných:
.2182-čp.475,.2184-čp.290,.2183-čp.289,.2188-čp.288,.2187-čp.285,
.2185-čp.284, .2182/14-čp.287, .2176/4-čp.474, .2182/13 - čp.286,
.2175,.2174,.2173,.2186.

Článek 3.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.

František S t á r e k
zástupce starostky města

Vyhlášeno: 1. 6.1998

Jarmila F o l p r e c h t o v á
starostka města Mimoně

