
 
REGULATIVY RODINNÝCH DOMKŮ A BYTOVÝCH DOMŮ  

v lokalitě Klafar II -  B1 – pokračování  
   
Regulativy nejsou předepsány přesné typy domů pro stavebníky, ale jsou stanoveny 
závazná kritéria – regulativy, která nová zástavba musí respektovat. Architektonický výraz 
objektů musí znatelně vyjadřovat vnitřní funkci, tj. bydlení vč. prosklení objektů zdůrazňujícím 
význam vnitřních společenských prostor. Použití materiálů musí být v souladu s okolní 
zástavbou a zároveň respektovat přírodní koridor. 
 
ZÁVAZNÉ REGULATIVY PRO RODINNÉ DOMKY: 
− Uliční čára je stanovena jako nepřekročitelné čelní poloha zástavby směrem do ulice 

(hrana hlavního objemu objektů). Blíže viz. výkres Situace - regulativy; 
− Hmotové řešení u všech domů nesmí přesahovat 2 nadzemní podlaží. Druhé podlaží je 

stanoveno jako využitelné podkroví; 
− Domy mohou být podsklepeny, přičemž podsklepení musí být jako podzemní podlaží; 
− Střecha objektů RD bude tvořena sedlovou nebo pultovou střechou se střešními okny 

případně vikýři. Krytina je určena jako skládaná z betonových nebo keramických tašek. 
Výška hřebene střechy je stanovena max. 9 m nad rostlým terénem; 

− Nepřipouští se střechy ploché, obloukové, mansardové a stanové; 
− Venkovní stěny budou omítány vápenocementovou omítkou štukovou hladkou a 

opatřeny barevným nátěrem. Přípustné je i použití režného zdiva; 
− Na venkovní obklady a pergoly se doporučuje dřevo. Do architektury možno zapojit i 

popínavou zeleň; 
− Směrné je umístění garáží, případně dvojgaráží, které budou součástí hmoty domu vč. 

polohy vjezdů a vstupů; 
− Pro zpevněné plochy RD se doporučuje betonová dlažba případně dlažba z přírodního 

kamene; 
− Část zahrady může být upravena, jako obytná terasa. Na stavebních parcelách mohou 

být umístěny doplňkové stavby a to podsklepené, přízemní, bez podkroví, např. Skald 
nářadí, zeleniny, ovoce, hobby dílny.Nepřípustné jsou chovatelské objekty; 

− Ploty směrem do ulice budou mít sloupky kamenné nebo z betonových tvárnic s výplní ze 
dřeva, max. výška 1,5 m. Přípustné je i použití režného zdiva na sloupích s kovovou 
výplní; 

− Ploty mezi zahradami budou mít max. výšku 1,8 m; 
 
ZÁVAZNÉ REGULATIVY PRO BYTOVÉ DOMY: 
1. funkční využití: 
plochy pro bydlení – Bd – hromadné bydlení v bytových domech zahrnující i okolní veřejnou 
zeleň a vnitrobloky určené k využívání obyvateli sídlišť, parkovací a odstavné plochy. 
Neoddělitelnou součástí těchto ploch je vybavenost – dětská hřiště, pískoviště, menší 
víceúčelová hřiště. Plochy veřejné zeleně musí respektovat uspořádání z hlediska údržby a 
využití, musí být posíleno zastoupení vzrostlé zeleně s izolační funkcí v okolí 
frekventovaných dopravních ploch a okolí dětských hřišť. 
2. prostorová regulace: 
- stavební hranice - uliční čára - je stanovena jako nepřekročitelné čelní poloha zástavby 

směrem do ulice (hrana hlavního objemu objektů). Blíže viz. výkres Situace – regulativy. 
Vzdálenost je nutno ověřit a upravit podle hlukové studie; 

- výška zástavby max. 3 NP; 
- garáže řešit v přízemí nebo suterénu objektu; 
- zachovat nově vybudované sjezdy a chodníky; 
- doporučujeme vytvoření aleje nebo použití solitérní zeleně od hlavní komunikace; 

 
 
Architekturu objektů je nutno ověřit objemovými studiemi. Doporučujeme provést zákres do 
fotografie a to i z pohledu ze Zeleného hory.  



DALŠÍ PODMÍNKY: 
 
Na základě provedeného měření EOAR a propustnosti základové půdy bude objekt zařazen 
do radonového rizika a podle toho bude případně navržena ochrana proti pronikání radonu 
z podloží. 
 
Objekt bude zásoben pitnou vodu přípojkou z vodovodního řadu. Přípojky budou zakončeny 
dočasnými vodoměrnými šachtami na soukromém pozemku. Stavebníci provedou na své 
náklady zřízení trvalé přípojky vody ve vlastním RD nebo vybudování trvalé vodoměrné 
šachty. 
 
Rodinné domy budou připojeny novým zemním kabelem provedeným E.ON, a.s. RSS Nové 
Město n.M. na základě investorem podané žádosti podle z. č. 222/74 Sb. a vyhl. MPO 
169/95 a zpracované projektové dokumentace. Přípojka bude provedena T – spojkou nebo 
smyčkováním. Měření odběru bude provedeno v elektroměrových skříních v pilířích oplocení 
v blízkosti hlavního vstupu. 




