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NAŘÍZENÍ  

ze dne 27. listopadu 2006, 

o vyhlášení stavební uzávěry v zóně Kasárna 

 
Rada města Český Krumlov se podle § 11 

odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
podle § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavební řádu (sta-
vební zákon), a podle § 7 vyhlášky Minister-
stva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení staveb-
ního zákona, usnesla na tomto nařízení 
města Český Krumlov. 

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Vyhlašuje se stavební uzávěra pro zó-
nu Kasárna v obci Český Krumlov, části ob-
ce Vyšný (dále jen „stavební uzávěra“). 

(2) Účelem stavební uzávěry je ochrana 
území zóny před umisťováním a realizací 
staveb, které by mohly narušit urbanistický 
charakter města Český Krumlov jako vý-
znamného centra turistického ruchu, jehož 
historické centrum je zapsáno na Listině 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO, nebo znemožnit budoucí organi-
zaci území zóny podle pořizovaného regu-
lačního plánu Vyšný. 

Článek 2 

Územní rozsah stavební uzávěry 

(1) Stavební uzávěra se vztahuje na po-
zemky vedené v katastru nemovitostí pro 
obec Český Krumlov a katastrální území 
Vyšný jako 

a) stavební parcely č. 21/7, 21/8, 21/9, 
21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 
21/16, 21/17, 21/19, 21/20, 21/21, 21/24, 
21/25, 21/26, 21/27, 21/28, 21/29, 21/30, 
21/31, 21/32, 21/33, 21,34, 21/35, 21/36, 
21/37, 21/38, 21/39, 21/40, 21/41, 21/42, 

21/43, 21/44, 21/45, 21/46, 21/47, 21/48, 
21/49, 21/50 a 21/51, 

b) pozemkové parcely č. 576/4, 676, 
677/1, 677/2, 677/3 a 677/4 (dále jen „dotče-
né území“) a na stavby v dotčeném území. 

(2) Dotčené území je zobrazeno v mapo-
vé příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
nařízení. 

Článek 3 

Věcný rozsah stavební uzávěry 

(1) V dotčeném území je zakázáno umis-
ťovat a provádět jakékoliv stavby, změny 
staveb a terénní úpravy bez ohledu na jejich 
technické provedení, způsob užívání a dobu 
trvání. 

(2) Stavební uzávěrou není zakázáno ani 
omezeno provádění udržovacích a zabezpe-
čovacích prací. 

(3) Stavební uzávěra se nevztahuje na 
stavby a činnosti, na které bylo vydáno 
územní rozhodnutí, stavební povolení nebo 
jiné povolení, jestliže takové správní rozhod-
nutí nabylo právní moci přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení.  

Článek 4 

Časový rozsah stavební uzávěry 

Stavební uzávěra platí do dne, kdy Za-
stupitelstvo města Český Krumlov schválí 
regulační plán pro dotčené území. 

Článek 5 

Dokumentace 

Dokumentace ke stavební uzávěře je ulo-
žena u Městského úřadu v Českém Krumlo-
vě. 
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Článek 6 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po vyhlášení. 

 
 

Ing. Luboš Jedlička, v. r. 
starosta  

 
Mgr. Dana Kuchtová, v. r. 

místostarostka 


