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OBECNÉ ZÁSADY REGULACE NA BLOK . 40 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O BLOKU 

Vymezení: 

Blok 40 je vymezen ulicemi Cimburkova, Štítného, Milí ova, Seifertova. V bloku se nachází 

19 parcel, 19 objekt . 

 

Charakter ulic: 

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

Ulice Cimburkova má stejný charakter jako Milí ova a jsou spolu s Chlumovou ulicí sou ástí 

jednoho ze základních kompozi ních prvk  Žižkova  („Neptun v trojzubec“ ulic, jejichž osy 

se protínají na Tachovském nám stí). Ulice Cimburkova je charakteristická rytmickým 

uskakováním o jedno patro a skromným architektonickým len ním fasád. Výška zástavby 

této ulice se pohybuje v rozmezí 3 až 5 podlaží.  

Ulice Štítného - uskakování o 1 až 2 podlaží, výrazn  architektonicky len né fasády, výška 

zástavby 3 až 5 podlaží.  

Ulice Milí ova, spojnice mezi Prokopovým a Sladkovského nám stím, skýtá pr hled na 

kostel sv. Prokopa. Zástavba je architektonicky len ná ve výškovém rozmezí 3 až 5 

podlaží. 

Blok v ulici Seifertova je vymezen 4 až 5 podlažními objekty s architektonicky len nými 

fasádami, parter je pln  využit ke komer ním ú el m. 

 

Objekty: 

využití 

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

v ulici Seifertova. 

charakter dom   

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

podlaží je 5, minimální 3. 

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.  

plošné bilance 

celková plocha bloku        8 643 m2 
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ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU .40 

 

40 - 1 
íslo popisné / íslo orienta ní: 353/69,2 

název ulice:    Seifertova, Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    valbový, mansardový 

typ domu:    schodiš ový 

 

Fasáda objektu je len na kordonovou a korunní ímsou, parter bez dekorace. 

Doporu ení - zachovat výškové a objemové proporce objektu, k osv tlení p dních prostor 

neužívat viký . 

 

40 - 2 
íslo popisné / íslo orienta ní: 284/4 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

Fasáda objektu je len na kordonovou a korunní ímsou. Kolem oken jednoduchá okenní 

šambrána. 

Doporu ení - zvýšení objektu o p l až jedno podlaží, zachování sklonu st echy, bez použití 

viký . 

 

40 - 3 
íslo popisné / íslo orienta ní: 583/6 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

Fasáda objektu len na kordonovou a korunní ímsou, okna dekorována pásem nad a pod 

okny. 

Doporu ení - zvýšení objektu o p l patra, zachování sklonu st echy, bez viký . 
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40 - 4 
íslo popisné / íslo orienta ní: 916/8 

název ulice:    Cimburkova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

Objekt pochází ze 20. - 30.let 20.století, fasáda je len na kordónovými a korunní ímsou, 

dále vysokým lizénovým ádem p es t i podlaží. Podlaží odlišena tvarem okenního otvoru. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 

 

40 - 5 
íslo popisné / íslo orienta ní: 402/14,10 

název ulice:    Cimburkova, Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

Nároží objektu zvýrazn no rizalitem, fasáda len na kordónovými a korunní ímsou, okna 

posledního patra klenutá. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 

 

40 - 6 
íslo popisné / íslo orienta ní: 408/16 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

Objekt je len n kordonovou a korunní ímsou. Parter objektu je pásov  bosován, Krajní 

rizality odlišeny štukovou výzdobou nad a pod okenními otvory v 2. a 3. podlaží. Ve st ední 

ásti okna 2.podlaží s trojúhelnými frontony, nad okny 4.podlaží oválné p dní otvory. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 
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40 - 7 
íslo popisné / íslo orienta ní: 388/18 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

Objekt je len n kordonovou a korunní ímsou. Okenní otvory s odlišnou štukovou výzdobou. 

Nad korunní ímsu nadstav no podlaží, d m tak dostal nevhodné proporce. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 

 

40 - 8 
íslo popisné / íslo orienta ní: 556/20 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

Fasáda objektu len na kordónovými ímsami a zakon ena korunní ímsou. Krajní rizality 

s klenákovou bosáží parteru, okna v pat e s kuželkovou balustrádou v parapetu. St ední ást 

v p ízemí s pásovou bosáží, v pat e okna odd lována pilastry. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, do úrovn  korunní ímsy objektu 40-7, 

zachování sklonu st echy bez viký . 

 

 

40 - 9 
íslo popisné / íslo orienta ní: 558/22 

název ulice:    Štítného 

po et nadzemních podlaží:  3 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

P ízemí objektu je pásov  bosováno a odd leno kordonovou ímsou, okna v pat e v krajních 

rizalitech se segmentovými frontony a bosáží nároží, ve st ední ásti okna s ímsou.  

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, do úrovn  korunní ímsy objektu 40-7, 

zachování sklonu st echy bez viký . 
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40 - 10 
íslo popisné / íslo orienta ní: 435/9,24 

název ulice:    Štítného, Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    chodbový 

Nároží objektu zvýrazn no zkosením a bosáží. Parter je pásov  bosován, jednotlivá podlaží 

odd lena kordonovou ímsou. Plocha mezi okny 2.nadzemního podlaží je len na lizénami. 

Objektu bylo nadstav no patro. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 

 

40 - 11 
íslo popisné / íslo orienta ní: 433/7 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

Objekt štukov  dekorován, patra odd lena kordonovou ímsou, nad nadokenní ímsou 2.NP 

umíst na bysta. Nad korunní ímsu nadstav no podlaží. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 

 

40 - 12 
íslo popisné / íslo orienta ní: 415/5 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

P ízemí pásov  bosováno, nad korunní ímsu nadstav no podlaží s trojúhelným štítem. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 
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40 - 13 
íslo popisné / íslo orienta ní: 412/3 

název ulice:    Milí ova 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    pavla ový 

Objekt z období 30.let 20.století, fasáda len na vertikáln . 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 

 

40 - 14 
íslo popisné / íslo orienta ní: 413/1,4 

název ulice:    Milí ova, Sladkovského nám stí 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

Nároží objektu zvýrazn no bosovaným rizalitem, okna 3.NP v rizalitu s trojúhelným 

frontonem a balkonem do ulice Seifertova. Parter bez dekorace, obložen keramickým 

obkladem, pouze vstup do objektu s bosovaným portálem zakon eným trojúhelným 

frontonem, 2.NP pásov  bosováno. Objektu bylo pravd podobn  nadstav no a rozší eno 

patro. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 

 

40 - 15 
íslo popisné / íslo orienta ní: 323/3 

název ulice:    Sladkovského nám stí 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

Objekt v úrovni zvýšeného p ízemí pásov  bosován, plocha mezi okny 3.NP len na pilastry. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, na úrove  korunní ímsy objektu 40-17. 

Zachování sklonu st echy, bez užití viký . 
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40 - 16 
íslo popisné / íslo orienta ní: 312/2 

název ulice:    Sladkovského nám stí 

po et nadzemních podlaží:  4 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

Plocha zvýšeného p ízemí bosována, fasáda len na vysokým pilastrovým ádem, nad okny 

2.NP trojúhelné frontony. 

Doporu ení - zvýšení objektu o jedno podlaží, na úrove  korunní ímsy objektu 40-17, 

zachování sklonu st echy, bez užití viký . 

 

40 - 17 
íslo popisné / íslo orienta ní: 720/75 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

P ízemí bez dekorace, 2. - 4.NP pásov  bosováno, okna 4.podlaží se segmentovými 

frontony. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 

 

40 - 18 
íslo popisné / íslo orienta ní: 351/73 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

Fasáda objektu len na kordónovými ímsami mezi jednotlivými podlažími a zakon ena 

korunní ímsou. 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký  
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40 - 19 
íslo popisné / íslo orienta ní: 352/71 

název ulice:    Seifertova 

po et nadzemních podlaží:  5 

tvar st echy:    sedlový 

typ domu:    schodiš ový 

Parter bez dekorace, plocha 2. - 4.NP pásov  bosována, nad okny 4.NP štukový pás 

kv tinových ornament . 

Doporu ení - zachování výškových a objemových pom r , bez užití viký . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































