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Kolonie finských domů v Ohrazenicích je jedinečnou 
lokalitou na území České republiky, kde se střetá-
vá kvalitní urbanismus se zajímavou, netypickou 
architekturou v naše českém prostředí. Zároveň 
se jedná o důležité svědectví poválečného vývoje 
společnosti.

Ohrazenice před vznikem finské kolonie byla malá 
obec mimo dosah města Pardubic. Výstavbou sídli-
ště nebyla porušena stará sídelní struktura a díky 
charakteru zástavby se zachoval přírodní ráz 
osídlení. Zástavba finských domků byla navržena 
mezi železnici a stávající zástavbu obce na západ-
ní straně.

Severojižní obecní cesta původních Ohrazenic 
vytvořila urbanistickou osu budoucí navrhované 
zástavby. Západní část mezi železnicí a původní 
zástavbou byla navržena pro výstavbu dřevostaveb 
bytových finských domů a část východní pro prou-
dovou výstavbu zděných rodinných domů. Součástí 
nové zástavby v lokalitě finských domů byla rovněž 
výstavba domů veřejné vybavenosti – obchod, škol-
ka, kulturní dům atd.

Zastavovací plán pro novou zástavbu vznikl v 50. 
letech a vývoj lokality je velmi pečlivě zmapován 
Františkem R. Václavíkem „Historie a urbanistický 
vývoj Pardubic – sídliště Ohrazenice – finské domy 
z roku 2012“. Domy a parcely byly od výstavby 
v majetku podniku Synthesie, která nastavila pra-
vidla užívání a spravování domů v kolonii a dbala 
na jednotný vzhled lokality. Důkazem je, že technic-
ký odbor Synthésie zpracoval dokumentaci variant 
zasklení vstupů a lodžií.

Na konci 90. let došlo k prodeji bytů do soukromé-
ho vlastnictví, což mělo a stále má za následek, 
že dochází mnohdy k nežádoucím zásahům, ať již 
do konstrukcí domů včetně přístaveb, tak k množe-
ní různých staveb a přístřešků – garáže, dílny.

URBANISMUS

Kolonie finských domů je urbanisticky ustálená 
lokalita, která má racionální prostorové uspořádá-
ní zohledňující rovněž osazení domů ke světovým 
stranám. Charakteristické jsou její rovnoběžné 
východozápadní osy ulic vytvářející rovnoběžný 
rastr, který je protnut severojižní osou komunikací 
spojující prostory zakopaných požárních nádrží. 
Tyto kopce vytváří veřejné prostory kolonie a jsou 
její nedílnou součástí a devizou. Celá lokalita 
je obkroužena obslužnou komunikací, která tvoří 
hlavní silniční smyčku na kterou je napojen rastr 
rovnoběžných ulic. Velikost bytových domů dává 
lokalitě lidské měřítko a odstupy umožňují vytvořit 
soukromé intimní prostory zelených zahrad.
Sídliště je tvořeno malými bytovými domy o veli-
kosti cca 20 m a výšky 9 m. Vlastní domy jsou kon-
cipovány jako dvojdomy o 4 bytových jednotkách, 
které mají své vlastní vchody a v každém patře 
jsou umístěny dva dvojpokojové byty se samostat-
nou kuchyní. Některé domy se stávají domy rodin-
nými většinou po sjednocení bytových jednotek  
nad sebou.

Odstupy mezi domy vytváří příjemné prostory za-
hrad, které byly dříve společné (sídlištní), a které 
se přirozeně rozdělily na malé soukromé zahrady 
majitelů bytů, což umožnily samostatné vchody 
do bytů. Tyto „zelené prostory“ a lidské měřítko 
sídliště jsou základní devizou bydlení v této  
lokalitě.

V současné době lokalita prochází živelnými změ-
nami. Domy se zateplují, mění se okna a vznikají 

různé přístavby, které nejsou mnohdy ani schvále-
ny stavebním úřadem. Tyto nové stavby často naru-
šují ráz původní výstavby a urbanisticky zahlcují 
volné prostory a vytváří nesourodé shluky staveb. 
Dříve prostory mezi domy byly otevřené čímž pro-
story ulic působily mnohem otevřeněji a transpa-
rentněji. Nyní dochází k uzavírání „života“ obyva-
tel spíše za ploty pozemků rovněž díky vytvoření 
vizuálních bariér pomocí plotů, což může působit 
nehostinně a nebezpečně pro život ulic. Součástí 
těchto bariér jsou i měřítkově předimenzované 
stavby kůlen, garáží a různých přístřešků. 

Tímto na důležitosti získávají veřejné prostory, 
které jsou tvořeny zejména místy zasypaných 
požárních nádrží, prostor podél hlukové stěny 
a nadchodu přes R37 a rovněž prostor „nábřeží“ 
Hladíkovského potoka. Tato místa jsou nyní spíše 
zbytkovými, zelenými a zarostlými místy, které 
jsou využity více pro venčení psů (ne jen místních), 
než pro pobyt a setkávání obyvatel či pro hru dětí.  
Na základě znalosti reálií a průzkumů kolonie fin-
ských domů jsme vyhotovili základní SWOT  
analýzu sídliště.

ANALÝZA SWOT

S (SILNÉ)
dostupnost MHD – napojení na centrum města
blízkost železnice – napojení na HK a CR
dostupnost vybavenosti (obchod, restaurace,  
školka, škola)
prostory zahrad – byt má vlastní zahradu
lidské měřítko kolonie
architektonicky hodnotné / zajímavé domy
blízkost přírodních lokalit
ucelenost a jednota zástavby

W (SLABÉ)
není koncept rozvoje – regulace
vlažný vztah některých majitelů k nemovitosti
černé stavby
zahušťování lokality stavbami a přístavbami
periferie města
hluk z rychlostní komunikace R37

O (PŘÍLEŽITOSTI)
vytvoření atraktivních společných / veřejných  
prostor
potenciál komunitního rozvoje
posílení jedinečnosti lokality

T (HROZBY)
zastavění parcel – slum
stále bez regulativů – ztráta charakteru lokality
nevhodné dostavby – poškození charakteru archi-
tektury finských domů
vznik gétha
degradace stávající zástavby nevhodnými zásahy
bourání a nahrazování domů

Závěr analýzy by se dal shrnout v pár větách. 
Bydlení v této lokalitě má řadu výhod městského 
prostředí v kombinaci s „vesnickou“ atmosférou. 
Tato příjemná a specifická kombinace může být 
nahrazena negativní změnou v „slum“ a vytvořením 
gétha, které bude stahovat své specifické obyva-
tele. Stanovením základních mantinelů rozvoje 
a určení jasné vize pro veřejné prostory je cestou, 
jak tuto lokalitu ne jen zachovat, ale její pozitivní 
vlastnosti posílit.

URBANISMUS – NÁVRH

Lokalitu vnímáme jako ustálenou a víceméně do-
tvořenou. Architektonická podoba bytových domů, 
zejména jejich proporce, měřítko a rovněž ucelená 
barevnost a mnohde zachovaný dřevěný obklad 
fasády včetně architektonických detailů je další 
zajímavou hodnotou lokality. Myslíme si, že tyto 
hlavní pozitivní vjemy by měly být v co největší 
míře respektovány a podpořeny.

Urbanistický návrh se proto soustřeďuje na již 
vzniklé veřejné prostory a snaží se nastínit jejich 
budoucí vývoj a předkládá názor na jejich využití. 
Veřejné prostory mají předpoklad stát se živými 
místy a ne jen tranzitním územím, kterým obyva-
telé jen prochází. Tyto prostory jsou potenciálem 
pro nový společný život v kolonii, jež by mohl být 
více komunitní, neb specifika bydlení ve finských 
domech otevřenější obyvatele spojuje.

Základními prostory lokality jsou kopce požárních 
nádrží, které i v současné době jsou živými mís-
ty. Prostory požárních nádrží (A,B) jsou spojeny 
příčnou komunikací procházející středem sídliště, 
pracovně jsme tuto komunikaci nazvali „ohraze-
nická Broadway“ (F). Zvýrazněním této komunikace 
a těchto dnou míst dáváme lokalitě rovněž prvek, 
který pomůže zlepšit orientaci.

Jižně orientovaná nádrž (A) může být považována 
vstupním a hlavním prostorem sídliště. Je místem 



kde se v zimě sáňkuje a je prostorově rozšířena vý-
chodně, kde v původních plánech byl navržen objekt 
prodejny.

Navrhujeme tento prostor ponechat co nejvíce 
volný, zachovat kopec pro sáňkování, kde můžou být 
osazeny dřevěné stupně, které mohou sloužit jako 
lavičky. Volný prostor by měl umožnit pořádání 
komunitních a kulturních akcí. V případě osazení 
hracích prvků by mělo jít spíše o přírodní jednodu-
ché prolézačky například z kulánů. Do východního 
výběžku umisťujeme komunitní stavbu, v tomto 
případě navrhujeme saunu, která by doplnila kolo-
rit zdejší lokality. Důležitým prvkem lokality by 
měly být cesty, které se napojí na systém chodníků 
jdoucích od školní jídelny. V prostoru navrhujeme 
osazení přípojky elektro pro možné využití na ve-
řejné akce.

Součástí úpravy by mělo být rozšíření parkovišť 
a v jižní části vytvoření přístřešku pro kontejnery 
na tříděný odpad.

Prostor severní požární nádrže (B) by měl být in-
timnější s drobnou parkovou úpravou doplněný hra-
cím prvkem nebo třeba grilem. Na severní straně 
s rozšířením parkoviště a opět s přístřeškem pro 
kontejnery. Rozšířením parkoviště na severní stra-
ně bychom rušili parkování na jižní, aby vyústění 
cesty „ohrazenické Broadway“ neústilo na kapoty 
automobilů.

„Ohrazenická Broadway“ by měla být výraznou ces-
tou, která je v půli dělená prostorem křížení s par-
kovištěm (F). Cestu navrhujeme zvýraznit povrchem, 
barevnou živicí a prostor parkoviště zvýraznit 
stromy při straně. Za úvahu stojí zvýšení cesty což 
by vytvořilo „retardér“ a pocitově upřednostnilo 
chodce před automobily.

Jak bylo již psáno další prostory jsou vnímány spíš 
okrajově a vytváří hranici a periferii finské kolo-
nie. Tyto prostory se však mohou stát její nedílnou 
součástí a vytvořit zajímavé a atraktivní prostředí 
ne jen pro místní obyvatele.

Prostor u protihlukové stěny (C) je v současné době 
travnatým pásem se strouhou při stěně s pár ovoc-
nými stromy. Navrhujeme, aby prostor byl intenziv-
ně osázen stromy, které vytvoří „les“ listnatý nebo 
smíšený. V tomto lese vytvořit „mýtiny“ a cestičky 
k nim, to by vytvářelo zákoutí pro dětské hry a ima-

ginaci. Funkcí tohoto lesa by bylo i posílení izola-
ce proti hluku a optické narušení betonové stěny.
Pokračováním prostoru u protihlukové stěny je mís-
to, kde ústí nadchod (E) nad rychlostní komunikací 
R37, který je spojením s vlakovou zastávkou Pardu-
bice – Semtín. Tento prostor je nyní volný a domi-
nuje mu billboard, zároveň do tohoto prostoru ústí 
ulice Arbesova, která je součástí hlavního okruhu 
finské kolonie. Zde navrhujeme vytvořit místo 
v jehož centru bude strom/stromy kolem nějž bude 
prostor s lavičkami pro sezení, bude to „točna“ pro 
lidi. Bude místem setkání a čekání, určitě by malé 
zastřešení by bylo pro prostor devizou.

Posledním prostorem je jižní část ulice Školské při 
Hladíkovském potoku. Toto místo začíná zkratkou 
z ulice Semtínské, která jde při východním oplocení 
školní jídelny. Tuto zkratku navrhujeme prosvětlit 
jak úpravou zeleně při břehu potoka, tak i zapoje-
ním do systému veřejného osvětlení. Navazující 
ulice Školská v těchto místech je jen silnicí, která 
dle našeho názoru je nadimenzována a její profil by 
umožnil část zabrat pro chodník jdoucí podél poto-
ka. Zároveň navrhujeme vyčištění břehů od náleto-
vé zeleně a vytvoření zákoutí v březích, které by 
umožňovaly kontakt s vodou – schody. Tyto schody 
umisťujeme jako prodloužení ulice Mrštíků. Úprava 
nábřeží by měla být oboustranná, což by propojilo 
kolonii s územím sídlištní zástavby pravého břehu.
Je nutné pro jednotlivé veřejné prostory zpraco-
vat studii a přesněji definovat jejich charakter. 
Doporučujeme zapojení místní komunity do tvorby 
návrhů a pro získání zpětné vazby ohledně potřeb 
obyvatel.

Pro zachování urbanistické celistvosti a charakte-
ru místa včetně specifik architektonických kvalit 
domů navrhujeme základní regulace přístaveb 
a staveb na pozemcích vlastníků.

Z průzkumů, které probíhaly v únoru, březnu a dub-
nu 2015 vznikl pasport všech objektů a byly do si-
tuace zaneseny všechny přístavby, stavby a pří-
střešky. (Jejich materiálové pojetí a dočasnost 
pasport neřešil.) Tento terénní průzkum byl zá-
kladním podkladem pro návrh regulativů přístaveb 
a staveb k finským domkům a staveb na pozemcích 
rodinných domů.

REGULACE NOVÝCH STAVEB

Nové stavby umisťované na pozemky domů mají 
značný vliv na celkový charakter lokality. Vývoj 
ukazuje, že je tendence k zastavování volných 
prostorů zahrad objekty od garáží, přes různé kůlny 
a přístřešky pro posezení. Tuto tendenci lze chá-
pat vzhledem k velikosti bytů, nárůstu automobilů 
a víme, že vlhkost ve sklepích neumožňuje sklado-
vání mnoha věcí.

Velikost nových staveb zásadně ovlivňuje charak-
ter místa a z volného přehledného prostoru se 
stává zahuštěná urbánní struktura a jestli že tento 
trend bude pokračovat, můžeme v extrémním pří-
padě být svědky vzniku příměstského slumu. Což 
věřím, že je to extrémní případ.

Dalším výrazným prvkem je oplocení parcel, které 
vzniklo díky rozprodání domů včetně parcel a ná-
sledným vymezováním. Oplocení změnilo charakter 
lokality a přiblížilo k lokalitám s výstavbou rodin-
ných domů.

Je tedy nutné definovat velikosti nových staveb 
včetně možností jejich osazení a definovat možnos-
ti oplocení.

Připouštíme tedy, že nové stavby garáží kůlen a dí-
len jsou v lokalitě přípustné. Ve výkresové části 
dokumentace jsme vymezili dvě plochy pro umís-
tění staveb. Definovali jsme maximální velikost 
zastavěné plochy na 25 m2 a výšku 2,8 m. Maximál-
ní počet staveb je jedna na bytovou jednotku.
Lehké přístřešky, pergoly bez neprůhledných boč-
ních stěn nejsou omezeny velikostně, pouze výška 
nesmí přesahovat 2,7 m.

ZÓNA A
Jedná se o plochy před domy – pozemky přileh-
lé k ulicím. Tyto pozemky mohou být využity pro 
umístění staveb se zastavěnou plochou do velikosti 
25 m2 a výšky 2,8m. Tyto stavby mohou být umís-
těny pouze v krajních částech parcel u vjezdu mezi 
domy, nebo v rozích krajních pozemků.

Je možné zde osadit pouze jednu stavbu a přístře-
šek na parcelu. V případě nerozdělené parcelace 
dělíme pozemek na 2 části v ose poloviny domu 
na východní a západní část.

ZÓNA B
Jedná se o prostory mezi domy – severní/ jižní 
hranice parcel. Výstavba soliterních objektů v této 
části je definována rovněž zastavěnou plochou 
25 m2. Umístění staveb není přesněji definováno 
a stavba může být osazena ve vyznačené zóně. 
Stavby umístěné v této zóně zároveň nesmí vytvá-
řet souvislou zástavbu delší než 15 m.

OPLOCENÍ
V současné době v lokalitě převažují oplocení rost-
linné (živý plot). Tato oplocení se jeví pro lokalitu 
jako přirozená. Úprava oplocení a výška je rozdíl-
ná. Výška oplocení dává charakter místu a vytváří 
pocit soukromí na straně majitele pozemků, ale 
zároveň může vytvářet nepříjemný pocit ze stra-
ny ulice vytvářející neprůhledný „val“ s tmavými 
zákoutími.

Doporučené oplocení:
• živý plot do výšky 150 cm nad povrch zahrady.
• v případě jiného materiálu může být do 1 m výš-

ky plný a nad 1 m do 1,5 m výše s 50% průhled.

Nepřípustné oplocení:
• plné oplocení nad výšku 1 m 
• (zděné, betonové, prkenné, … )

PODMÍNKY PRO REKONSTRUKCE /
OPRAVY DOMŮ

Technický stav finských domů je značně rozdílný 
a podepisuje se na něm vztah majitelů k nemovitos-
ti a rovněž i finanční možnosti. Proto finské domy 
v současné době procházejí mnoha rekonstrukce-
mi, ať již pouhými výměnami oken, ale zejména 
snahou o zlepšení tepelně technických vlastností 
domů – zateplování. Ač se jedná ve většině případů 
o bytové domy, přístup majitelů bytů je rozdílný 
a jsme svědky, kdy dochází k částečným opravám 
a zateplování bez ohledu na celistvý vzhled domu 
(např. zateplení ¼ domu). Ne jen že zateplením se 
mění vzhled domu, ale při špatně zvolené skladbě 
může docházet i k degradaci dřevěných prvků díky 
kondenzaci vody uvnitř konstrukce.

Jelikož vlastní vzhled finských domů dává lokalitě 
svůj charakter, definovali jsme základní podmínky 
pro rekonstrukci objektů. Tyto podmínky jsou rozdě-
leny do 2 kategorií na závazné a doporučené.



ZÁVAZNÉ:
1. zachován tvar střechy – sklon, přesahy
2. tašková střešní krytina (nepřípustné šindel, 

bobrovka) barva tm. červená, tm. šedá
3. při výměně oken zachovat velikost a poměr čle-

nění oken (doporučení dřevěná s mikroventilací)
4. nesmí docházet k posunům okenních otvorů 

(nadpraží, boční ostění a parapety) je možné 
osadit dveře místo okna pouze v případě zacho-
vání velikosti šíře otvoru okna a nadpraží

5. je možné sloučení oken u koupelen
6. barevnost fasády – tm. červená, bílé rámy oken 

(doporučeno použití barvy TIKKURILA na dřevě-
né fasády)

7. zateplení provést minimálně v rámci poloviny 
domu!!

DOPORUČENÉ:
1. u nové dřevěné fasády včetně zateplení – vyu-

žití skladby difúzně otevřené s provětrávanou 
fasádou s dřevěným obvodovým pláštěm –  
vertikální (obdoba původního obkladu)

Upozornění:
Jelikož se jedná o specifickou konstrukci, je nutné 
k zásahům do konstrukcí konzultovat s odborníkem. 
Dům je tvořen z dřevěných panelů a některé mezio-
kenní pilíře jsou součástí nosné konstrukce domu!
Pro zateplení domu je důležité provést návrh zatep-
lení odborníkem, aby nedocházelo ke kondenzaci 
vody v nosných konstrukcích a následné degradaci!

REGULACE PŘÍSTAVEB

V prvé řadě bychom měli říci, že ideální a nezpo-
chybnitelný postoj by měl být NEPŘISTAVOVAT!
Protože vznik přístaveb považujeme jako velmi 
problematický a diskutabilní, je nám zároveň jasné, 
že nepřipuštění jakékoli přístavby by mohlo zname-
nat umrtvení lokality a vytvoření skanzenu. Proto 
jakákoli přístavba musí být měřítkově přiměřená 
ke stávajícím objektům a nemá půdorysně ani ¼ 
plochy stávajícího domu a nebo ho výškově přesa-
hovat.

Podkladem pro nastavení limit možných přísta-
veb byla znalost dispozic domů. Limity přístaveb 
zohledňují možnosti nového dispoziční řešení 
s představou rozumného a využitelného rozšíření 
obytného prostoru. Z tohoto pohledu jasně vychází, 
že vhodná strana pro přístavbu je severní fasáda 
a boky domů.

Velikost přístaveb je jasně znázorněna ve výkre-
sové části dokumentace, která definuje pouze 
maximální možný objem přístavby. Tento objem je 
definován pouze schématicky a pouze na polovině 
dvojdomu. Neb řešení druhé poloviny je zrcadlově 
totožné.

Byly definovány 4 půdorysné zóny pro možné pří-
stavby k bytovým domům a následně jejich maxi-
mální objem. Objem tvoří pouze maximální schrán-
ku, do které lze přístavbu vepsat, nejedná se tudíž 
o architektonický návrh, ale hranice pro přístavbu.
Požadavky závazné a doporučení pro jednotlivé 
zóny jsem shrnuli do několika bodů:

ZÁVAZNÉ:
Zóna 1
• půdorysný rozměr přístavby je definován 

maximální hloubkou 4,5 m a maximální šíří 
4,0 m Výška přístavby je maximálně 1 m pod 
hranou hřebenu.

• v zóně 1 může být pouze jedna přístavba!
• v případě přístavby na obou půlkách domu lze 

přístavby spojit (4,0+ 4,0 m)
• je definován maximální objem přístavby, tudíž 

je možné dostavit jen přízemní, patro „na nožič-
kách“ a nebo v celém objemu

Zóna 2
• půdorysný rozměr přístavby od hrany domu je 

4,5 × 9,7 m
• zóna 2 se překrývá se zónou 1
• Je definován maximální objem přístavby, tudíž 

je možné dostavit jen přízemní, patro „na nožič-
kách“ a nebo v celém objemu

Zóna 3
• půdorysný rozměr lícuje s jižní a severní fasá-

dou objektu a je hluboký max. 5,7 m
• výšková limita nesmí přesáhnou tvar střechy – 

římsy a hřeben!

Zóny 1, 2, 3 nelze spolu kombinovat v jedné půlce 
domu!!!

Zóna 4
Připouštíme v jižní části domu přístavbu pouze 
rozšířením lodžije o 2 m. Ve výkresech je označena 
jako zóna 4.
Zónu 4 lze kombinovat se zónou 1, 2, 3.

DOPORUČENÉ:
1. přístavba nemusí imitovat plášť stáv. domu
2. nadpraží a parapety oken přístavby by měly být 

totožné sestávajícím domem
3. napojení na stávající objekt by mělo být pomocí 

výraznější inverzní spáry
4. materiál přístavby nemusí být totožný se stá-

vajícím objektem
5. barevnost přístavby nemusí být totožná se stá-

vajícím objektem, v případě rozdílné barevnosti 
doporučujeme velmi světlé odstíny barev

Odstupy nových staveb a přístaveb:
všechny nové stavby a přístavby ve všech zónách 
musí dodržovad vzájemný odstup 4,5  m. Tento od-
stup musí být držován také od stávajících staveb 
ne jen na pozemku výstavby, ale i na sousedních 
pozemcích. Vyjímkou tvoří zóna B, kde je stavby 
možné sdružovat dle pravidel zóny B.

ZÁVĚR

Tuto studii vnímáme jako příležitost ukázat možné 
cesty ke zkvalitnění ohrazenického sídliště fin-
ských domů. Jednak zkvalitnění veřejných prostorů 
a zachování specifického charakteru kolonie, který 
mnohé obyvatele uchvátil a díky němuž si vytvořili 
silné citové pouto. Lokalita je urbanisticky zvlád-
nutá architektonicky zajímavá a je tudíž na co 
navazovat, ale bohužel je mnoho, co ztratit. 

Tento dokument je tudíž snahou zachovat čistotu 
urbánního prostředí a dotvořením veřejných pro-
stor prostředí zkvalitnit. Realistickým pohledem 
na situaci jsme se nesnažili žití v domech „zakon-
zervovat“ mezi stěny původních domů, ale snažili 
jsme se citlivě nalézt řešení pro rostoucí prosto-
rové požadavky obyvatel v této době a tudíž jsme 
připustili možnosti růstu domů.

Zároveň doporučujeme, aby tento dokument mohl 
být po roce možná i dvou revidován ve spolupráci 
se stavebním úřadem a městským obvodem, pro 
který by měla být tato dokumentace vodítkem.
Kancelář Mixage bude ráda k dispozici, ne jen 
k možnému revidování, ale i ke konzultacím nad 
nepředvídatelnými záměry v lokalitě.

Za autorský tým vypracoval:
květen 2015 • ing. arch. Ondřej Teplý



URBANISTICKÁ ČÁST
STÁVAJÍCÍ STAV
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� maximÆlní vý�ka zÆstavby 2,8 m

pro 1 stavbu

� maximÆlní zastavìnÆ plocha 25 m2

� mo�no sdru�it dvì solitØrní stavby

ZÓNA B

stranì zóny

� stavba osazena ve východní/ zÆpadní

� maximÆlní vý�ka zÆstavby 2,8 m

pro 1 stavbu

� maximÆlní zastavìnÆ plocha 25 m2

4,5 m od okolních objektø

� je nutnØ dodr�ovat odstup

� stavby není mo�no sdru�ovat

ZÓNA A

komunikace 

płedpoklÆdanØ dìlení pozemkø

finskØ domy

katastr
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ZÓNA 1

Lod�ii (zóna 4) lze roz�íłit maximÆlnì o 2,0m. Zónu 4 lze jako jedinou kombinovat s ostatními zónami 1, 2, 3

K polovinì finskØho domu je mo�nØ postavit pouze jednu płístavbu v zónÆch 1, 2, 3 dle nÆsledující regulace.

REGULACE NA POLOVINÌ DOMU

Lod�ii je mo�nØ roz�íłit maximÆlnì o 2,0 m

V zónì 1 je mo�nÆ pouze 1 płístavba

MaximÆlní �íłka płístavby v zónì 1 je 4,0 m a hloubka 4,5 m

V zónì 2 je mo�nÆ pouze 1 płístavba

MaximÆlní pødorysný rozmìr płístavby v zónì 2 je 9,7 na 4,5 m

V zónì 3 je mo�nÆ pouze 1 płístavba

MaximÆlní hloubka płístavby je toto�nÆ s hloubkou finskØho domu

MaximÆlní �íłka płístavby v zónì 3 je 5,7 m
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