F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)
Využití hlavní:
- rodinné domy, venkovské usedlosti;
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň na veřejných prostranstvích včetně
mobiliáře.
Využití přípustné:
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň na veřejných prostranstvích včetně
mobiliáře.
- zahrady;
- bytové domy; bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční domy);
- dětská a maloplošná hřiště;
- stavby a zařízení občanského vybavení – veřejné infrastruktury (např. pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,
tj. stavby a zařízení k zajištění obrany a bezpečnosti státu);
- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru (např. pro maloobchod, stravování,
ubytování typu hotel, penzion apod.);
- stavby bezprostředně související s bydlením (např. garáže, parkovací přístřešky, ploty, bazény,
skleníky apod.);
- komunikace, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou zejména ploch
SO;
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelských aktivit, které svým provozováním
a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu
prostředí souvisejícího území a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu a urbanistickou
strukturu zástavby lokality připustit;
- oplocení.
Využití podmíněně přípustné:
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií na objektech s ohledem na
architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby;
- nové stavby a zařízení technického vybavení s ohledem na prostorové možnosti lokality,
urbanistickou strukturu a charakter zástavby;
- stavby na pozemcích na kterých je evidován bodový sesuv aktivní lze umístit pouze po prokázání
zajištění staveb před důsledky případného sesuvu.
Využití nepřípustné:
- garáže bez vazby na bytové domy, rodinné domy nebo stavby rodinné rekreace;
- hřbitovy;
- stavby a zařízení které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb
a zařízení ve svém okolí, snižují kvalitu prostředí souvisejícího území (např. hlukem, vibracemi,
prachem apod.);
- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- nové sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným.
Prostorové uspořádání:
- zastavitelnost pozemků max. 40 %;
- výška nové zástavby a případné změny staveb stávajících bude posuzována s ohledem na výškovou
hladinu okolní stávající zástavby.
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