
 

Nařízení města Český Krumlov č. 19 / 2006 

Platnost od: 22. 12. 2006 Počet stran: 2 

Účinnost od: 22. 12. 2006 Počet příloh: 0 

 

19 

NAŘÍZENÍ  

ze dne 22. prosince 2006, 

o vyhlášení stavební uzávěry v zóně Šeříková stráň 

 
Rada města Český Krumlov se podle § 11 

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

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Vyhlašuje se stavební uzávěra pro zó-
nu Šeříková stráň v obci Český Krumlov, 
části obce Nádražní předměstí (dále jen 
„stavební uzávěra“). 

(2) Účelem stavební uzávěry je ochrana 
území zóny před umisťováním a realizaci 
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, zejména jeho pohledově expono-
vané přírodní horizonty, nebo znemožnit 
budoucí organizaci území zóny podle připra-
vovaného regulačního plánu. 

Článek 2 

Uzemní rozsah stavební uzávěry 

(1) Stavební uzávěra se vztahuje na po-
zemky vedené v katastru nemovitostí pro 
obec Český Krumlov a katastrální území 
Český Krumlov jako parc. č. 768/1, 768/5, 
768/6, 768/7, 768/8, 768/9, 768/10, 768/11, 
782/5, 782/29, 782/30, 782/31, 732/32, 
782/33 a 732/34, (dále jen „dotčené 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, účel a dobu trvání, s 
výjimkou staveb sloužících k zajištění po-
zemků proti sesuvům a pádům kamenů na 
silnici I/39. 

(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 
uzemní 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 

Článek 6 

Účinnost 
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Toto nařízení s ohledem na naléhavý 
obecný zájem nabývá účinnosti dnem vyhlá-
šení. 

 
 
 

Ing. Luboš Jedlička, v. r. 
starosta  

 
Mgr. Dana Kuchtová, v. r. 

místostarostka 


