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Veřejná vyhláška
I. Oznámení o zahájení řízení o novém územním plánu Českého Krumlova a datu konání jeho
veřejného projednání
Odbor úřad územního plánování Městského úřadu v Českém Krumlově podle ustanovení § 6 odst.1 písm.a)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) oznamuje zahájení řízení
o vydání nového územního plánu města Český Krumlov, podle § 52 stavebního zákona a § 171 až § 174
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen správní řád).

Veřejné projednání
návrhu
nového územního plánu města Český Krumlov
a
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
se uskuteční dne 8. 11. 2022 (úterý) v 15:00 hod. v kině LUNA, na adrese Špičák 134, Český
Krumlov.
Projektant nového územního plánu Ing.arch. Pavek Koubek provede na veřejném projednání odborný výklad
k navrženému řešení nového územního plánu Českého Krumlova.

II. Oznámení o vystavení návrhu nového územního plánu města Český Krumlov a
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj k veřejnému nahlédnutí.
Odbor úřad územního plánování Městského úřadu v Českém Krumlově oznamuje, že NÁVRH nového

územního plánu Českého Krumlova a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území jsou
vystaveny od 12.9.2022 tj. před konáním veřejného projednání po dobu delší, než 15 dnů ode dne
doručení této veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona.
Vzhledem k rozsahu návrhu nového územního plánu Českého Krumlova a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území není možné tyto dokumenty zveřejnit na úřední desce v tištěné podobě v celém znění
(textová a grafická část), a proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu je vystavení
zabezpečeno u pořizovatele a na webu města – viz níže.

Do návrhu nového územního plánu města Český Krumlov a do Vyhodnocení vlivů územního
plánu Český Krumlov na udržitelný rozvoj území je možno nahlédnout:


v kanceláři odboru úřad územního plánování – dveře č. V119 v budově Městského úřadu,
Kaplická č.439, Český Krumlov v úředních hodinách, tj. Po,St – od 8:00 do 17.00 hod., Út, Čt, Pá – od
8.00 do 12:00 hod.)



na webové stránce města Český Krumlov: https://www.ckrumlov.cz/cz/novy-uzemni-plan/



na geoportále města Český Krumlov: https://geoportal.ckrumlov.cz/mapa/uzemni-plannavrh/?c=-769080%3A-1181960&z=5&lb=blank&ly=pag%2Cupn-koord&lbo=1&lyo=

Upozornění k bodům I. a II.


Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (§ 23a
stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (§ 23 stavebního zákona) - mohou proti návrhu
nového územního plánu města Český Krumlov podat písemné námitky, obsahující
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území
dotčeného námitkou.
K prvkům regulačního plánu (text výrokové části – kapitola r. Část územního plánu s prvky
regulačního plánu; výkres R.1 – část ÚP s prvky regulačního plánu – regulační podmínky)
mohou námitky uplatnit vlastníci dotčených pozemků či staveb nebo ten, kdo má
k dotčeným pozemkům či stavbám jiné věcné právo k tomuto pozemku či stavbě a osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být řešením v podrobnosti regulačního plánu přímo
dotčeno (§ 85 odst. 2 stavebního zákona).



Námitky mohou být uplatněny nejpozději do 7 dní ode dne konání veřejného projednání (tj.
do 15.11.2022)



Kdokoli může proti návrhu řešení nového územního plánu města Český Krumlov uplatnit
písemné připomínky nejpozději do 7 dní ode dne konání veřejného projednání (tj. do
15.11.2022).



Námitky a připomínky musejí být řádně odůvodněné, námitky musejí dále obsahovat údaje podle
katastru nemovitostí, dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.



Námitky a připomínky musejí být podány písemně, nebo prostřednictvím webové aplikace:
o Písemné námitky a připomínky budou adresovány na: Městský úřad, odbor úřad územního
plánování, Kaplická 439, Český Krumlov, 38101. K uplatnění písemných námitek
a připomínek lze využít formulář zveřejněný na webové stránce úřadu zde:
https://www.ckrumlov.cz/cz/novy-uzemni-plan/
o Námitky i připomínky mohou být podány rovněž prostřednictvím webové aplikace zde:
https://www.ckrumlov.cz/cz/novy-uzemni-plan/ Upozornění – tato aplikace bude funkční po
16.9.2022.



Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě do 7 dní ode dne
konání veřejného projednání (tj. do 15.11.2022) stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny.



K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (§ 52 odst. 3
stavebního zákona).



Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

........................................
Ing. Jana Hermanová
vedoucí odboru úřad územního plánování

Datum vyvěšení: ……………………..
………………………………………
podpis a razítko
Datum sejmutí: ……………………….

