Struktura zástavby

Charakter zástavby

Stavební čára

Podlažnost, výška
zástavby

Územní
studie

Typ zastřešení

Dohoda o
parcelaci

A1

Obytná zástavba; Řadová
sevřená; návesní půdorys

Historické jádro obce;
individuální bydlení v RD

návesní – nesouběžná s
komunikací (2 - 22 m od
komunikace)

Max. 2 NP a
podkroví

Šikmé střechy s okapovou orientací směrem
do ulice

ne

ne

A2

Obytná zástavba; Řadová
sevřená; lineární půdorys

Historické jádro obce;
individuální bydlení v RD

lineárně souběžná s
komunikací (12 - 16 m od
komunikace)

Max. 2 NP a
podkroví

Šikmé střechy s okapovou orientací směrem
do ulice

ne

ne

A3

Obytná zástavba; Řadová
sevřená; lineární půdorys

Převážně zástavba z první
lineárně souběžná s
poloviny 20. stol.; individuální komunikací (2 - 10 m od
bydlení v RD
komunikace)

Max. 2 NP a
podkroví

Šikmé střechy s okapovou orientací směrem
do ulice

ne

ne

A4

Převážně zástavba z první
Obytná zástavba; Bloková;
poloviny 20. stol. a starší;
řadová sevřená
individuální bydlení v RD

lineárně souběžná s
komunikací (4 - 6 m od
komunikace)

Max. 2 NP a
podkroví

Šikmé střechy s okapovou orientací směrem
do ulice

ne

ne

B1

Obytná zástavba; Bloková; Převážně zástavba z druhé
lineárně souběžná s
řadová jednotná nebo
poloviny 20. Stol.; individuální komunikací (6 - 8 m od
místy volná
bydlení v RD
komunikace)

Max. 2 NP a
podkroví

Ploché střechy s přípustností dostavby
ne
šikmých střech s okapovou orientací do ulice

ne

B2

Obytná zástavba; Řadová
zástavba jednotná

Převážně zástavba z druhé
lineárně souběžná s
poloviny 20. Stol.; individuální komunikací (10 - 14 m od
bydlení v RD
komunikace)

Max. 2 NP a
podkroví

Ploché střechy s přípustností dostavby
ne
šikmých střech s okapovou orientací do ulice

ne

B3

Obytná zástavba; Řadová
zástavba jednotná nebo
dvojdomky

Převážně zástavba z druhé
lineárně souběžná s
poloviny 20. Stol.; individuální komunikací (2 - 16 m od
bydlení v RD
komunikace)

Max. 2 NP a
podkroví

Ploché střechy s přípustností dostavby
ne
šikmých střech s okapovou orientací do ulice

ne

C1

Obytná zástavba; Řadová
zástavba jednotná, místy
volná s dvojdomky

Převážně zástavba z druhé
poloviny 20. Stol. a novější;
individuální bydlení v RD

Max. 2 NP a
podkroví

Šikmé střechy s okapovou orientací směrem
do ulice; velmi výjimečně ploché střechy s
přípustností dostavby šikmých střech
s okapovou orientací do ulice

ne

BI 13, 180

C2

Obytná zástavba; Řadová
zástavba jednotná, místy
volná

Zástavba z konce 20. Stol. a
lineárně souběžná s
novější; individuá lní bydlení v komunikací (11 - 20 m od
RD
komunikace)

Max. 2 NP a
podkroví

Šikmé střechy s okapovou orientací do ulice

ne

ne

C3

Obytná zástavba; řa dová
volná ; volně stojící RD

Převážně nová zás tavba
z počátku 21. Stol.;
individuální bydlení v RD

lineárně souběžná s
komunikací ( 4- 14 m od
komunikace)

Max. 2 NP a
podkroví

Šikmé střechy většinou s různou okapovou
orientací

BI 4, 174

BI 1, 3, 176,
177

C4

Obytná zástavba; řa dová
volná

Zástavba ze začátku 21. Stol.;
individuální bydlení v RD

lineárně souběžná s
komunikací (5 - 10 m od
komunikace)

Max. 1 NP a
podkroví

Ploché i šikmé střechy s okapovou orientací
do ulice

ne

BI 7

D1

Obytná zástavba; Bytové
domy o různých objemech

Zástavba z druhé poloviny 20.
Stol.; hromadné bydlení v BD

většinou souběžná
s komunikací (8 - 12 m od
komunikace)

Max. 4 NP

Většinou šikmé střechy s okapovou orientací
ne
do ulice

ne

D2

Obytná zástavba; Bytové
domy o různých objemech

Zástavba z druhé poloviny 20.
Stol. a novější; hromadné
bydlení v BD a občanská
vyba venost

většinou souběžná
s komunikací (3 - 7 m od
komunikace)

Max. 3 NP a
podkroví

Většinou šikmé střechy s okapovou orientací
ne
do ulice

ne

D3

Obytná zástavba; Bytové
nebo rodinné domy o
různých objemech

Převážně zástavba z druhé
poloviny 20. Stol. a novější;
hromadné bydlení v BD i
indivudální bydlení v RD

většinou souběžná
s komunikací (max. 15 m od
komunikace)

Max. 2 NP a
podkroví

Většinou šikmé střechy s okapovou orientací
ne
do ulice

ne

E1

Občanské vybavení;
Historické jádro obce;
Samostatné stavby velkých solitérní zástavba (kostel,
objemů
fara , tvrz apod.)

většinou souběžná
s komunikací

Max. 15 m nad
úrovní terénu;
v ploše O 49 max. 3
NP a podkroví

Většinou šikmé střechy s okapovou orientací
do ulice; dále ploché střechy s přípustností
ne
dostavby šikmé střechy (budovy městského
úřadu a obchodních domů)

ne

E2

Občanské vybavení;
Ploš ně rozsáhlý sportovní
sportovně-rekreační areál;
areá l, koupaliště, mateřská
Samostatné stavby velkých
škola
objemů

objekty uvnitř areálu různě
rozmístěny

Max 2 NP a
podkroví; Sportovní Šikmé i ploché střechy, výjimečně i oblé
hala ma x. 12 m nad (např. sportovní hala)
úrovní terénu

E3

Občanské vybavení; areál
hřbitova

Solitérní zástavba (smuteční
síň o nepravidelném
půdorysu)

F1

Výrobní a zeměděls ké
areály; souvislá zás tavba

Pravidelný rastr výrobních
objektů velkých objemů a
ploš ného rozsahu

F2

lineárně souběžná s
komunikací (4 - 14 m od
komunikace)

ne

ne

Samostatná budova smuteční
Max 10 m nad
sítě umístěna 7 m od
úrovní terénu
komunikace

Šikmá střecha s okapovou orientací směrem
ne
k obsluhující komunikaci

ne

Zástavba v těsné blízkosti
obslužných komunikací

Max 20 m nad
úrovní terénu

Ploché střechy se světlíky, výjimečně šikmé
s různou orientací nebo oblé

DS 191

ne

Výrobní a zeměděls ké
areály menšího rozsahu a
smíšených funkcí

většinou v těsné blízkosti
Větš inou jeden hlavní objekt a
Max 12 m nad
obslužných komunikací uvnitř
doplňkové stavby
úrovní terénu
uzavřených a reálů

Šikmé nebo oblé střechy s různou orientací;
výjimečně ploché střechy

ne

ne

F3

Výrobní a zeměděls ké
areály menšího rozsahu a
smíšených funkcí

Větš inou jeden hlavní objekt a většinou v těsné blízkosti
Max 6 m nad úrovní Šikmé nebo oblé střechy s různou orientací;
doplňkové stavby; větší vazba obslužných komunikací uvnitř
terénu
výjimečně ploché střechy
na hlavní ZÚ než F1 a F2
uzavřených a reálů

ne

ne

G1

Rekreační areály;
samostatně stojící
rozvolněná zástavba

Nepravidelně rozmístěné
objekty ve vazbě na vodní
plochu nebo zahrá dkářské
využívaní pozemku

RI 182, 183,
184, 185,
ne
207; RH 188,
219

většinou souběžná
s komunikací (5 - 10 m od
komunikace)

Max. 1 NP a
podkroví

Šikmé střechy s okapovou orientací
k obslužné komunikaci

Ing.
Jarosl
av
Vávra

Digitálně
podepsal
Ing. Jaroslav
Vávra
Datum:
2022.01.31
14:55:29
+01'00'

