
USNESENÍ 
Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA ČESKÝ KRUMLOV,  

KTERÉ SE KONALO 31.1.2013 v zasedací místnosti MěÚ,  
Kaplická ul. 439 Č. Krumlov  

  
USNESENÍ č. 1/1/2013 
ZM  b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 19.12.2012 
  
ODBOR: starosta  
TERMÍN: ihned 
ZODPOVÍDÁ: vedení 
  
USNESENÍ č. 2/1/2013 
1)Zastupitelstvo města Český Krumlov s odvoláním na usnesení Rady města a Zastupitelstva 
města Český Krumlov, která byla přijata od roku 2001 až do roku 2011, vyjadřuje konstantní 
zájem na řešení problematiky zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově na stávajícím 
místě, které zaručí neporušení závazku ochrany statku Historické centrum Českého Krumlova 
 
2)Zastupitelstvo města Český Krumlov dále konstatuje:  
a)Zájem na zachování otáčivého hlediště na místě, které bylo určeno autorem tohoto unikátního 
projektu Joanem Brehmsem podpořili formou společné deklarace v roce 2010 představitelé 
místních samospráv: starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička, primátor Českých Budějovic 
Juraj Thoma, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola 
 
b)Stejný zájem vyjádřilo cca 130 tisíc občanů nejen z Českého Krumlova, ale i z České republiky 
a ze zahraničí formou petice v roce 2008  
 
ODBOR: vedení 
TERMÍN: ihned 
ZODPOVÍDÁ: vedení 
  
USNESENÍ č. 3/1/2013 
1a) Zastupitelstvo města Český Krumlov    
ž á d á  
Ministerstvo kultury České republiky jako vrcholný orgán, který odpovídá v rámci své 
působnosti  za úkoly vyplývající z členství našeho státu v Organizaci spojených národů pro 
výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a z mezinárodních smluv, jež tato organizace administruje, 
aby se ujalo vůdčí role při jednání s Centrem světového dědictví o nalezení takového řešení 
problému otáčivého hlediště v Českém Krumlově na stávajícím místě, které zaručí neporušení 
závazku ochrany statku Historické centrum Českého Krumlova 
 
1b)Zastupitelstvo města Český Krumlov   
ž á d á    
Ministerstvo kultury ČR o seznámení Centra světového dědictví s usnesením č. 2/1/2013  
na připravovaném jednání se zástupci výboru UNESCO v České republice a následně o odeslání 
tohoto stanoviska v písemné formě pro další jednání k této problematice  
 



  
ODBOR: vedení 
TERMÍN: ihned 
ZODPOVÍDÁ: vedení 
 


