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NAŘÍZENÍ 

ze dne 18. dubna 2006, 

kterým se vyhlašuje stavební uzávěra pro lokalitu „Domoradice - Padělky + Za Matouškovic“ 

 
Rada města Český Krumlov se na svém 

zasedání dne 18. 4. 2006 usnesením č. 
234/13/2006 usnesla vydat na základě § 33 
odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon), a v souladu s § 11 odst. 1 
a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, toto nařízení: 

ČI. 1 

Vyhlašuje se stavební uzávěra pro lokalitu 
„Domoradice - Padělky + Za Matouškovic“ v 
Českém Krumlově, vymezenou v katastrál-
ním území Přísečná-Domoradice pozemky: 
parc. č. 4/4, 4/10, 24/1, 104/1, 104/3, 113/1 
(část), 113/5 (část), 113/7 (část), 113/8, 
114/1 (část), 114/4, 114/5 (část), 114/6 
(část), 119/1, 131/2 (část), 131/4, 167/1, 
167/10 (část), 167/11, 167/12, 167/14, 183/1 
(část), 183/10, 183/11, 183/12, 1510/2 
(část), 1513, 1514/1, 1514/3 (část), 1514/4, 
1514/5 (část), v rozsahu dle mapové přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto nařízení 
(dále jen „předmětné území“). 

ČI. 2 

Na území stavební uzávěry je zakázáno 
provádět veškeré stavby bez zřetele na jejich 
stavebně technické provedení, účel a dobu 
trvání. Dále je zakázáno provádět veškeré 
terénní úpravy včetně povrchových a včetně 
zásahů do zeleně. 

ČI. 3 

Stavební uzávěra se nevztahuje na pro-
vádění udržovacích a zabezpečovacích pra-
cí na stavbách existujících v předmětném 
území. 

ČI. 4 

Doba platnosti stavební uzávěry se sta-
novuje do doby schválení regulačního plánu 
pro předmětné území, jehož pořízení bylo 
schváleno usnesením Zastupitelstva města 
Český Krumlov č. 4/1/2006 dne 26. 1. 2006 
a který bude stanovovat podrobná pravidla 
pro stavební činnost v předmětném území. 

ČI. 5 

Stavební uzávěra se nevztahuje na stav-
by a činnosti, na které bylo do dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky vydáno pravomocné 
územní rozhodnutí, stavební či jiné povolení.  

Čl. 6 

Dokumentace ke stavební uzávěře je ulo-
žena u Odboru územního rozvoje, investic a 
památkové péče, oddělení územního pláno-
vání Městského úřadu Český Krumlov. 

Čl. 7 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po vyhlášení. 

 
 

Miloš Michálek, v. r. 
místostarosta  

 
JUDr. František Mikeš, v. r. 

starosta 


