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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 9. května 2000, 

o závazných částech regulačního plánu „zóna Ambit“ 

 
Rada města Český Krumlov se usnesla 

dne 9. 5. 2000 v souladu s ustanovením § 24 
odst. 1 a § 16 odst. 2 až 5, § 44 odst. 1, § 45 
písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o ob-
cích (obecni zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 26 
odst. 2 a § 29 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 
50/1976 Sb., v úplném zněni zákona č.  
197/1998 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, vydat tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

Čl. 1 

Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná 
část regulačního plánu „zóny Ambit“, schvá-
leného zastupitelstvem místa Český Krumlov 
dne 30. 3. 2000 (dále jen „schválený plán“) 

ČI. 2 

Regulativy funkčního, plošného a prosto-
rového uspořádáni území „zóny Ambit“ v 
Českém Krumlove jsou stanoveny v příloze 
č. 1 této vyhlášky. 

Čl. 3 

Veřejné prospěšné stavby jsou definová-
ny v příloze č. 2 této vyhlášky. Plochy pro 
veřejné prospěšné stavby jsou vymezeny ve 
výkrese č. B.5.1 a B.5.2. Ve výčtu staveb 
jsou stavba č. 5 - rekonstrukce křižovatky „U 
sv. Trojice“ a stavba č. 9 - nový most „Pod 
pivovarem" vedeny jako územní rezerva a 
budou řešeny samostatnou dokumentací 

ČI. 4 

Územně plánovací podklady mohou být 
využity na dotčeném území „zóny Ambit“ jen 

v souladu se schváleným regulačním plá-
nem. 

ČI. 5 

Vzhledem k otevřenému časovému po-
stupu realizace jednotlivých etap a možným 
nutným korekcím dokumentace je lhůta ak-
tualizace regulačního planu stanovena na 3 
roky. 

ČI. 6 

Tato obecné závazná vyhláška platí pro 
územní rozsah „zóny Ambit“, vymezený ve 
výkrese č. B.3.1, a vydává se na dobu 15 let. 

Čl. 7 

Dokumentace regulačního plánu „zóny 
Ambit“ je uložena v úplném elaborátu u Sta-
vebního úřadu MěÚ Český Krumlov, Města 
Český Krumlov a Referátu regionálního roz-
voje OkÚ Český Krumlov. 

ČI. 8 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. 
5. 2000. 

 
 
 

Antonín Princ, v. r. 
starosta města Český Krumlov 

 
Miloš Michálek, v. r. 

zástupce starosty města Český Krumlov 
  


