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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 31 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 31 je ohrani en ulicemi Chlumovou, Štítného, Milí ovou, a Prokopovým 

nám stím.. Zahrnuje 20 parcel; 18 dom . 

Charakter ulic: 

Topografické podmínky ur ily zásadním zp sobem charakter ulic a typ zástavby. 

Ulice Chlumova má stejný charakter jako Milí ova a jsou spolu s Cimburkovou ulicí 

sou ástí jednoho ze základních kompozi ních prvk  Žižkova  („Neptun v trojzubec“ 

ulic, jejichž osy se protínají na Tachovském nám stí). 

Chlumova ulice tvo í svažující se spojnici mezi Seifertovou ulicí a Prokopovým 

nám stím. Zástavba je pom rn  pravideln  rytmizována uskakováním o jedno patro.  

Charakter je narušen zejména dv ma domy v horní ásti bloku, nebo  mají ploché 

fasády bez  jakékoliv ímsy a dekoru.  

 

Ulice Milí ova se ze severu napojuje na Seifertovu a mí í k Prokopovu nám stí. 

Zástavby je ovládána dv mi dominantními domy koncích bloku (na Prokopov  

nám stí a ve Štítného ulici). D ležitým momentem je pr hled ke kostelu sv. Prokopa, 

který je pro uzav ení ulice horní ásti charakteristický. Zástavba je nevyrovnaná 

zejména díky t em dom m ve spodní ásti ulice. Parter je áste n  využíván ke 

komer ním ú el m, míra využití odpovídá nižšímu významu ulice. 

Štítného ulice prochází po vrstevnici nap í  k Milí ov  a Chlumov  ulici. Je to 

významná spojnice mezi Kostnickým a Havlí kovým nám stím. Oba domy na rozích 

bloku jsou op t dominantní   

 

 

Objekty: 

využití 

Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny, áste n  komer n  

využívány. 

charakter dom  

P evažujícím typem je pavla ový d m. Maximální po et nadzemních podlaží 

je 5, minimální 3. 



Blok31 –návrh regulace01* 12.7.2004 

2 

nejzajímav jší objekty 

V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Vesm s spadají 

do 19. století, fasády jsou asto výrazn  len ny ímsami zdobené štukem.  

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE, VÝHODY, OMEZENÍ A RIZIKA  

Obnova a další rozvoj bloku jsou závislé p edevším na rozvoji komer ních aktivit a 

rekonstrukci, p ípadn  rozší ení bytového fondu. Ulice Štítného je ve srovnání se 

Seifertovou komer n  mén  využitelná. Volné plochy ve vnitrobloku dále 

nezastavovat, spíše podpo it regeneraci a zobytn ní vnitrobloku. 

 

plošné bilance 

CELKOVÁ PLOCHA BLOKU 8 931 m2

CELKOVÁ PLOCHA ZASTAV NÁ DOMY 5.581 m2

CELKOVÁ PLOCHA ZASTAV NÁ VEDLEJŠÍNI OBJEKTY 977 m2

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA DOM  16 950 m2

 

 

ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ 

Regulace funk ního využití 
vztahuje se na možnosti využití jednotlivých ploch (v souladu s platnou ÚPD), v etn  

podrobné pom rové regulace (procentuální zastoupení jednotlivých funkcí s ohledem 

na charakter lokality) a zahrnuje: 

 stanovení míry funk ního využití objekt  

 stanovení koeficientu zastav né plochy 

 stanovení koeficientu podlažních ploch 

 stanovení koeficientu nezpevn ných ploch – zelen  

 vymezení využití a úprav vnitroblok  

 
Objemová (prostorová) regulace 
vztahuje se na novou výstavbu, p ístavby a nástavby a zahrnuje: 

 stanovení uli ní áry, resp. její dodržení (dle mapových podklad ) 

 stanovení hranice zástavby sm rem do vnitrobloku (hloubka zástavby) 15 m 

 stanovení rytmu parcel a fasád (dle p vodních mapových podklad ) 

 stanovení maximální výšky nové zástavby a dostaveb vzhledem k podlažnosti 

a stanovení fyzické výšky jednotlivých objekt  
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 stanovení po tu podkrovních podlaží 

 stanovení maximální výšky h ebene od hlavní ímsy 

 vymezení tvaru st ech – orientace h ebene, sklonu, typu a tvaru osv tlovacích 

prvk  podkroví 

 
Materiálová regulace 
vztahující se na veškeré stavební innosti v daném území a zahrnuje: 

 stanovení nep ípustných materiál  pro jednotlivé ásti stavby, povrchy 

komunikací a zpevn ných i nezpevn ných ploch nezastav né ásti pozemku 
 





KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                                31 - 1 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    629 

 
íslo orienta ní:   23  

 
název ulice:    
 

Milí ova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 20 22,3 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 87  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 4  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku ano  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 4 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení objemové ano  
štítová st na 1 1 Milí ova  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                                31 - 2 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    533 

 
íslo orienta ní:   14 

 
název ulice:    
 

Milí ova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 19 23 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 44  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 4  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 4 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na - -  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                                31 - 3 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    752 

 
íslo orienta ní:   16 

 
název ulice:    
 

Milí ova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 18,6 35,7 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 52  
typ domu schodiš ový  
po et nadzemních podlaží 4  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 4 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                                31 - 4 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    648 

 
íslo orienta ní:   18 

 
název ulice:    
 

Milí ova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 20,8 25,9 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 56  
typ domu schodiš ový  
po et nadzemních podlaží 4  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 4 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                                31 - 5 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    406 

 
íslo orienta ní:   20 

 
název ulice:    
 

Milí ova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 15,9 20,2 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 77  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 3  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 3 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                                31 - 6 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    453 

 
íslo orienta ní:   22 

 
název ulice:    
 

Milí ova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 9,5 25,8 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 74  
typ domu schodiš ový  
po et nadzemních podlaží 3  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na -  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 3 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na - -  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                                31 - 7 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    173 

 
íslo orienta ní:   24 

 
název ulice:    
 

Milí ova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 16 16,2 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 79  
typ domu schodiš ový  
po et nadzemních podlaží 3  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na -  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 3 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na - -  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                                31 - 8 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    175 

 
íslo orienta ní:   26 

 
název ulice:    
 

Milí ova, Prokopovo 
nám. 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 22,8 20,3 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 88  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 5  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku ano  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 5 5  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano Milí ova, Prokopovo nám. 
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                                31 - 9 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    220 

 
íslo orienta ní:   8 

 
název ulice:    
 

Prokopovo nám. 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 13,3 36,9 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 87  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 5  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 5 5  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                              31 - 10 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    206 

 
íslo orienta ní:   7 

 
název ulice:    
 

Prokopovo nám., 
Milí ova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 13,3 36,9 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 76  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 3  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 3 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano Prokopovo nám., Milí ova 
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                              31 - 11 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    183 

 
íslo orienta ní:   19 

 
název ulice:    
 

Chlumova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 15 43,2 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 73  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 3  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 3 3,5  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                              31 - 12 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    221 

 
íslo orienta ní:   17 

 
název ulice:    
 

Chlumova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 19 43,5 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 69  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 4  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 4 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                              31 - 13 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    196 

 
íslo orienta ní:   15 

 
název ulice:    
 

Chlumova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 17,1 40,1 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 69  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 4  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 4 4,5  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní - ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                              31 - 14 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    329 

 
íslo orienta ní:   13 

 
název ulice:    
 

Chlumova 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 17,1 40,1 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 78  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 4  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 4 4,5  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní - ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                              31 - 15 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    515 

 
íslo orienta ní:   11 

 
název ulice:    
 

Chlumova, Štítného 

 
STAV 
 

ší ka hloubkparcela /m/ 
 17,1 40,1 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 78  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 4  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku ano  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 4 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano Chlumova, Štítného 
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                              31 - 16 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    285 

 
íslo orienta ní:   29 

 
název ulice:    
 

Štítného 

 
STAV 
 

ší ka hloub
k

parcela /m/ 
 15,4 40,9 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 71  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 3  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na -  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 3 3,5 - 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na - -  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                              31 - 17 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    281 

 
íslo orienta ní:   27 

 
název ulice:    
 

Štítného 

 
STAV 
 

ší ka hloub
k

parcela /m/ 
 13,1 17,4 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 69  
typ domu schodiš ový  
po et nadzemních podlaží 3  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na -  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 3 3,5 - 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na - -  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  



KATEGORIZACE OBJEKTU                                                                              31 - 18 
    
íslo bloku:    31 

 
íslo popisné:    723 

 
íslo orienta ní:   25 

 
název ulice:    
 

Štítného 

 
STAV 
 

ší ka hloub
k

parcela /m/ 
 12,2 18,7 

poznámky 

míra zastav ní pozemku /%/ 75  
typ domu pavla ový  
po et nadzemních podlaží 4  
tvar st echy sedlová  
orientace h ebene ke komunikaci rovnob žn   
st ešní otvory ano max. 40x40 
architektonický akcent -  
dominanta -  
štítová st na ano  
nárožní postavení objektu v bloku -  
panoramatické p sobení -  
 
NÁVRH 
 
 stav návrh poznámky 
po et NP 4 4  
tvar st echy sedlová sedlová  
st ešní otvory ano ano vylou eny jakékoli viký e 
dominantní postavení - -  
štítová st na ano ano  
st ešní krytina   vylou it plech, bonský šindel 
architektonické len ní ano ano  
 
































