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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

ze dne 30. března 2006, 

kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Český Krumlov 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov na 

svém zasedání dne 30. 3. 2006 usnesením 
č. 23/3/2006 schválilo územní plán obce 
(města) Český Krumlov a vymezilo jeho zá-
vaznou část. 

V souladu s tímto usnesením, podle usta-
novení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b), 
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále též zákon o 
obcích) vydává Zastupitelstvo města Český 
Krumlov tuto obecně závaznou vyhlášku, 
kterou dle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též sta-
vební zákon) vyhlašuje závaznou část 
územního plánu města Český Krumlov: 

Článek 1 

Územní platnost této obecně závazné vy-
hlášky je na celé správní území města, tj. 
k. ú. Český Krumlov, Vyšný, Spolí-Nové 
Spolí, Slupenec, Přísečná-Domoradice a 
Kladné-Dobrkovice. 

Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily 
podmínky, na základě kterých byl územní 
plán obce schválen, byly stanoveny na mi-
nimálně jedenkráte za 3 roky s tím, že každá 
čtvrtá aktualizace by měla být provedena 
formou úplného zpracování nového územní-
ho plánu města. 

Článek 2 

Podle § 29 odst. 3 stavebního zákona vy-
hlašuje Zastupitelstvo města Český Krumlov 
závaznou část územního plánu obce Český 
Krumlov, včetně veřejně prospěšných sta-
veb, tak, jak byla vymezena ve výroku usne-
sení č. 23/3/2006 ze dne 30. 3. 2006 o 
schválení územního plánu obce Český 

Krumlov. Výše zmíněná závazná část tvoří 
přílohu této obecně závazné vyhlášky. 

Článek 3 

Územní plán obce Český Krumlov, schvá-
lený zastupitelstvem města Český Krumlov 
usnesením č. 23/3/2006 ze dne 30. 3. 2006, 
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) záko-
na o obcích, je uložen na Městském úřadě v 
Českém Krumlově, Odboru OÚRIaPP, na 
Stavebním úřadě Městského úřadu Český 
Krumlov a na Krajském úřadě Jihočeského 
kraje, odboru územního plánování, staveb-
ního řádu a investic. 

Článek 4 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnác-
tým dnem po vyhlášení. 

 
 
 

JUDr. František Mikeš, v. r. 
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