
regulovaný prvek

oplocení mezi uličním prostorem
a stavebním pozemkem

výškové osazení budov

charakter obvodového pláště budov

Výškový rozdíl mezi upraveným terénem na uliční hraně stavebního pozemku a úrovní přilehlého 
uličního prostoru nesmí být vyšší než 0,5 m.
Oplocení musí mít průměrnou výšku v rozmezí 1,4 m až 1,6 m od úrovně přilehlého uličního 
prostoru.

podmínka

Podlaha 1.NP nesmí být výše než 1,0 m nad průměrnou výškou upraveného terénu
po obvodu budovy.
Obvodový plášť nesmí být srubové konstrukce.

označení území, 
které je určeno pro 
zástavbu bytovými 

domy

předepsaný
charakter
zástavby

B1 2 bytové domy

B2 1-2 bytové domy

B3 0-2 bytové domy, 
případně i rodinné domy

Bytové domy budou svoji polohou, objemovými parametry a vzhledem navazovat na stávající 
sousední dvojici bytových domů. Převažující část alespoň jednoho podlaží musí být využita pro 
parkování vozidel. Objemové parametry bytového domu jsou následující:
     - půdorysná délka 20-26 m
     - půdorysná hloubka 19-25 m
     - 4 nadzemní podlaží
     - podlaha 1.NP nesmí být výše než 1,0 m nad průměrnou výškou upraveného terénu
       po obvodu budovy
     - výška zástavby (bez komínů) 14,5 - 15 m od úrovně 1.NP
     - pultová střecha o sklonu 15-17°

podmínky prostorové regulace zástavby

Výška zástavby nesmí překračovat úroveň 625,0 m.n.m. Výška zástavby se hodnotí pouze pro 
základní hmotu budovy (komíny, větrací komínky, antény apod. uvedenou úroveň překračovat 
mohou). Převažující část alespoň jednoho podlaží musí být využita pro parkování vozidel.
Rodinné domy smí mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. 
Bytové domy smí mít nejvýše 3 nadzemní podlaží. 
Podlaha 1.NP nesmí být výše než 1,0 m nad průměrnou výškou upraveného terénu
po obvodu budovy (platí pro rodinné i bytové domy).

schématické 
znázornění 

předepsaného 
charakteru

rodinného domu

označení
předepsaného

charakteru
rodinného

domu

stanovený počet nadzemních podlaží
(NP)

převažující
zastřešení

RD0 1 NP
(bungalov)

valbová nebo
stanová střecha, 

sklon 15 - 25°

RD1 1 NP 
+ obytné podkroví

sedlová střecha,
sklon 30-45°,

pozednice nesmí uložena výše než 0,75 m
nad úrovní podlahy 2.NP

RD2 2 NP
plochá nebo

pultová střecha,
sklon nejvýše 7°

RD3 1 NP nebo 
1 NP + obytné podkroví

není stanoveno

RD1 nebo RD2 na pozemku lze umístit RD1 nebo RD2 dle výše uvedených podmínek


