
kategorie 1:
zastavěná plocha do 150 m²

střechy budou sedlové, valbové či 
polovalbové

aspoň jedna vnější stěna bude lícovat 
s hranicí pozemku, nebude to hlavní 

štítová stěna
pravidla

doporučení

kategorie 2:
zastavěná plocha nad 150 m²

aspoň jedna štítová stěna bude 
lícovat s hranicí pozemku (se zdí, jež ji 

tvoří)

zastavěná plocha 
bude čítat maximál-
ně polovinu plochy 

pozemku

případné vedlejší části 
budovy, které lícují s 

primární fasádou, nesmí 
vystupovat nad úroveň zdi

střechy v části objektu na 
hranici s ulicí budou sklonité

ploché střechy se mohou 
nacházet jen tam, kde nejsou 

výrazně vidět z ulice

ulice bude veřejným 
pozemkem, avšak 
na prostorech před 
jednotlivými domy 

bude jejich 
majitelům kromě 

parkování povolena 
přiměřená aktivita 

typu pěstování 
rostlin, výzdoba 
nebo venkovní 

posezení

zastavěná plocha bude čítat 
maximálně polovinu plochy 

pozemku

oken ani dveří se 
regulace netýkají, 

doporučuje se však 
využívat tradiční 
regionální formy

primární okap bude ve výšce 
3 - 4 m nad úrovní terénu a 
primární část střechy bude 
tvarově jednotná v celé šíři 
domu, nebude přerušena 

vikýři; střešní okna se 
připouštějí

přesah střechy na uliční fasádě bude 
maximálně 0,5 m

Materiály kontaktní fasády mohou být u kategorie 1 pouze z 
uvedených: omítka, dřevo nebo šedý plech. Nátěr, kamenný nebo 

keramický obklad  se připouští v odstínech bílé a světle šedé - RAL 
9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 1013. 

U kategorie 2 smí být materiálem kontaktní zdi pouze omítka nebo 
nátěr v odstínech bílé a světle šedé - RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 

1013. Ve štítu nad úrovní kontaktní zdi smí být omítka, dřevo, šedý 
plech, nátěr, kamenný nebo keramický obklad, jež se opět připouští v 
odstínech bílé a světle šedé - RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 1013. 

u kategorie 2 se doporučuje umisťovat zónu 
společenskou do části hraničící s ulicí a/nebo do 
části využívající jižního oslunění a soukromého 

kontaktu s dvorem

zóna klidová může být 
umístěna v vyšších podlažích 

zadní části domu

půda 
nebo obytné 

podkroví 

obytné pokoje mohou 
být například v části 

orientované na 
východ a západ 

a/nebo v podkroví

u kategorie 1 může být 
společenská zóna orientová-
na na jižní či západní světlo 
a do soukromého prostředí 

zahrady

zóna servisní může být v 
přízemí, v kontaktu se dvorem 

nebo zahradou

domem může probíhat průjezd 
ze dvora na zahradu

u kategorie 2 se může 
vstupovat do objektu přímo z 

ulice, nebo skrze dvůr

parkování může 
být řešeno na 

uličních stáních, 
na dvoře či v 

garáži

dle uvážení může být půdorysný tvar budovy nejen typu L, ale 
i U nebo jiný (za dodržení ostatních pravidel)

domem může probíhat 
průjezd z dvora na 

zahradu

stavby obou kategorií budou sloužit účelu trvalého bydlení

barevná legenda popisků

²

7

schematická 
pravidla zástaby


