
Nařízení obce Mníšek pod Brdy č.   2/2006
o stavební uzávěře

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy usnesením č.11/6/2006 ze dne 
4.12. 2006 vydává v souladu s § 84 ods.3 zákona č.128/2000 Sb. , ve znění 
pozdějších předpisů,o obcích (obecních zřízení), podle § 33 odst.3 zákona 
č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a 
stavebním řádu ( stavební zákon), toto nařízení obce:

Článek I.
Vymezení stavební uzávěry

Stavební uzávěra se vyhlašuje na pozemek číslo parcelní č. parc. 1255/1 
v kat. území a obci Mníšek pod Brdy.
Oblast dotčená stavební uzávěrou je vymezena v grafické příloze.

Článek II.
Zákaz a omezení

Na území stanovené uzávěry je zakázáno:
a) provádět  činnosti  a  opatření,  které  by  mohly  ztížit  nebo  znemožnit 

budoucí  využití  území-  ponechání  území  dle  ÚPNSÚ  schváleného 
v roce 1993 – rezerva pro zámecký park.

b) Lokalita dle ÚPD 153 -citace:
Navrhovaný  park  na  území  dnešní  zahrádkářské  osady  ,,Obora“ 
severně od zámku. Jedná se o exponované území v dnešním ochranném 
pásmu zámku,  jde  o  přivrácený svah k  zámku,  orientovaný na jih, 
navrhuje se: zrušení osady, dle dohody k roku 2001. Poté  by území 
mělo být upravené jako (anglický) park, navazující na rekreační plochy 
tří rybníků a jejich zázemí a propojující je s dnes zamokřenou loukou, v 
budoucnu  rovněž  parkem,  východně  od  zámku.  Zahrádkářům  jsou 
nabízeny náhradní plochy v Habroví.

c) provádění veškerých staveb dle §139 ods.1 zákona č.50/1976 Sb.

Článek III.
Důvod a časové  omezení stavební uzávěry.

Stavební uzávěra se vyhlašuje do schválení změny č.5 územního plánu 
sídelního útvaru  Mníšek pod Brdy,jejíž pořízení bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 22 ze dne 30.5. 2006.

Článek IV.
Účinnost nařízení

Toto nařízení obce bude vyhlášeno vyvěšením na úřední desce městského 
úřadu Mníšek pod Brdy. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po dni vyhlášení na úřední desce Městského úřadu Mníšek pod Brdy.



 Ing.  Petr  Digrin  Ph.D. 
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