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1. PREAMBULE  

V souladu s platným Územním plánem města Napajedla je upřesněn funkční regulativ pro pozemky 

určené pro výstavbu rodinných domů. Regulativ zpřesňuje i zpřísňuje podmínky pro využívání 

konkrétního území v dokumentu Územní studie, vypracované autorizovaným architektem Ing. arch. 

Pavlem Mudříkem. Vztahuje se ke stavebním pozemkům, označeným v grafické příloze „hlavní 

výkres“ územní studie. 

Celé řešené území je platným územním plánem a územní studií obytné zóny řešeno a navrženo jako  

prostor pro bydlení čisté, tedy bez dalších funkcí . Jedná se o území  zástavby rodinných domů 

v obytných zahradách, vzájemně se doplňujících v jeden obytný celek. 

Všechny stavby, umístěné na pozemcích řešeného území, jež jsou součástí územní studie musí, 

splňovat následující závazné funkční a prostorové regulační podmínky. 

 

2. ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ REGULATIVY VÝSTAVBY  

Zastavovací plán územní studie zóny člení území na funkční plochy, a to plochy veřejného prostoru 

(vše, co je vně soukromých zahrad s domy) a plochy soukromé, pro bydlení v rodinných domech 

v zahradách. 

PLOCHY PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH 

OBSAH: plochy pro čisté bydlení v rodinných domech v obytných zahradách 

URČENÉ VYUŽITÍ: bydlení v rodinných domech v obytných zahradách, s funkcí pobytovou, rekreační a 

okrasnou 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

-stavby pro chov domácích zvířat 

-stavby pro individuální rekreaci 

-stavby pro výrobu a skladování 

-stavby pro řemesla a služby 

(jedná se o zřizování dílen, např. truhlářských, zámečnických, automechanických apod., které svým 

provozem narušují klid v lokalitě a zvyšují frekvenci dopravy a nároky na parkování, případně 

skladování odpadu atd., drobné služby nevyžadující samostatný provoz a prostory, jejichž činnost je 

realizována v rámci vlastní obytné plochy jsou povoleny 

-stavby pro obchodní účely 

(jedná se o obchodní jednotky, prodejny, jak integrované, tak samostatně stojící) 

-stavby restaurační  (restaurace, bufety, rychlé občerstvení, výroba gastro produktů) 
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-hřiště, sportoviště, jakéhokoli typu 

-zahradní skleníky nad 15 m2 zastavěné plochy, fóliovníky jakékoli velikosti 

-samostatné garáže, přístřešky, obytné zahradní domky, kůlny, sklady, kromě objektů zahradní 

techniky do 8 m2 plochy  (např. 2 x 4 m2), které budou lehké, dřevěné, nevytápěné 

-všechny druhy činností a staveb, které svými negativními vlivy přímo, či nepřímo narušují klid a 

pohodu prostředí uvnitř obytné zóny 

 

STAVBY DOPLŇKOVÉ (povolené):  

-garáže vestavěné do hlavního objektu rodinného domu a garáže s hlavním objektem pevně spojené, 

tvořící jednu stavební hmotu 

-přístřešky pro auta přiléhající a spojené s hlavním objektem 

-drobné vodní prvky v zahradách (fontány, kašny, jezírka) 

-rekreační, zahradní bazény 

-malé zahradní skleníky do 15 m2 zastavěné plochy a 2,2 m výšky 

-drobná sadovnická architektura, jako jsou lavičky, plastiky, otevřené altány……. 

 

PODMÍNKY:  

Garážování a parkování obyvatel rodinných domů obytné zóny nutno zajistit v rámci vlastních 

pozemků, a to v minimálním rozsahu 1 garážové stání a 1 parkovací stání 

 

 

3. ZÁVAZNÉ REGULATIVY PRO UMISŤOVÁNÍ STAVEB NA POZEMCÍCH 

 

PLOCHY PRO VÝSTAVBU OBJEKTŮ, ZÁVAZNĚ VYMEZENÉ STAVEBNÍMI REGULAČNÍMI ČARAMI:  

Všechny objekty musí být na pozemku situovány ve vymezené ploše, vyznačené regulačními čarami, 

při dodržení odstupu všech staveb, a to dle vymezení ve výkresu dokumentace - územní studie, 

převážně však takto:  

-minimálně 3,5 m od bočního pozemku souseda 

-minimálně 6m od hranice pozemku při vjezdu  (platí jak pro garáž, tak pro hlavní objekt)  

 










