






OBECNÉ ZÁSADY REGULACE BLOKU . 202 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU 
 
Vymezení: 
Blok 202 se nachází mezi ulicemi Milešovská, Laubova, Ond í kova a nám stím Ji ího 
z Pod brad 
V bloku se nachází 16 dom . 
 
Charakter ulic: 
Ulice Laubova, Milešovská a p ilehlá komunikace na nám stí Ji ího z Pod brad jsou 
komunikace obslužné s klidnou dopravou. Ulice Ond í kova je dopravn  významn jší. 
Domy bloku . 202 mají do ulic v tšinou honosné lenité fasády. Výšková hladina 
hlavních íms je s maximálním rozdílem jedno podlaží. Parter je áste n  využíván ke 
komer ním ú el m, míra využití odpovídá významu ulice. 
 
Objekty: 
využití 
 Domy jsou v sou asné dob  p evážn  obydleny, v p ízemí áste n  komer n  
využívány.  
 
charakter dom  
 P evažujícím typem je schodiš ový d m.  Maximální po et nadzemních podlaží 
je 7, minimální 5. Domy jsou umíst ny na rovinném terénu. 
 
nejzajímav jší objekty 
 V tšina dom  je ze stavebn  historického hlediska hodnotná. Fasády jsou asto 
len ny ímsami a dopln ny štukovou výzdobou.  

 
 
 
plošná bilance 
 celková plocha bloku                10536 m2 

 zastav ná plocha objekt                                                                   5441 m2 
cca 52 % 



ZÁKLADNÍ DOPORU ENÍ A NÁVRH REGULA NÍCH OPAT ENÍ BLOKU . 202 
 
202-1 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1659 / 2 
název ulice:     Laubova, nám stí Ji ího z Pod brad 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m. Nároží je tvo eno válcovou v ži kou, která je zakon ena oktogonální 
jehlanovou st echou. Válcovitý tvar je propsán i do dvojice arký , které vystupují v druhém až 
tvrtém podlaží z fasády do ulice Laubova. Do nám stí je vysunut arký  obdélného tvaru. 

Arký e jsou v pátém podlaží zakon eny balkóny s balustrádou. Nad korunní ímsu nad arký i 
vystupují štíty v barokním stylu s obdélnými okny. Parter domu je zdoben pásovou bosáží. Nad 
parterem a tvrtým podlažím prochází kordonová ímsa. Na krajích a u nárožní v ži ky jsou 
umíst ny balkóny s kovovým zábradlím.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-2 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1689 / 4 
název ulice:     Laubova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Uprost ed fasády v druhém až tvrtém podlaží vystupuje dvojice oblých arký , které jsou 
v pátém podlaží spojeny spole ným balkónem s kovovým zábradlím. Krajní osy jsou osazeny 
také balkóny. V pátém podlaží jsou balkóny symbolicky propojeny kordonovou ímsou. Na 
arký ích jsou úzká okna sdružena po p ti. Korunní ímsa je podpírána konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-3 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1731 / 6 
název ulice:     Laubova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Uprost ed domu v t etím až pátém podlaží vystupuje obdélný, široký arký , který je v šestém 
podlaží zakon en balkónem s vyzd ným zábradlím. První dv  podlaží jsou zdobena pásovou 
rustikou. Okna jsou trojosá a opat ena podokenními ímsami. Ve tvrtém a pátém podlaží jsou 
v krajních osách parapety zdobeny lehce vystupujícími kruhy. Fasádu ukon uje korunní ímsa 
s konzolkami. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202-4 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1729 / 8 
název ulice:     Laubova 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je obložen kamenným obkladem a osazen tve icí soch, které podpírají p edsazená 
horní patra. Poslední patro je ustoupeno a zarovnáno s hlavní hmotou domu. Vlevo v t etím 
tvrtém a pátém podlaží jsou umíst ny balkóny. St echu uvozuje korunní ímsa. Okna 

v patrech jsou trojosá. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-5 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2128 / 10 
název ulice:     Laubova, Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná s o rohový d m. Fasáda je len na lehce vystupujícími pruhy na ší ku parapet  
procházejícími v celé ší ce domu. V prost ed fasády do ulice Laubova a v t etí a páté ose zleva 
na fasád  do ulice Ond í kova jsou zapušt ny lodžie. Okna jsou trojosá. St echu uvozuje 
nenápadná korunní ímsa.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-6 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2168 / 14 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je rozd lena kordonovou ímsou nad druhým podlažím. Prostor mezi okny je vypln n 
lehce vystupujícími obdélníky. V sudých osách jsou trojosá okna. Fasáda je ukon ena korunní 
ímsou. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-7 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2167 / 16 
název ulice:     Ond í kova 
po et nadzemních podlaží:   6 (7) 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je symbolicky vymezen odsko ením fasády pod okny druhého podlaží. Prost ední ást 
domu je zvýrazn na rizalitem. V míst  rizalitu je d m o patro vyšší. V prost ední ásti rizalitu 
vystupuje v druhém až sedmém podlaží arký . Která protíná korunní ímsu nad šestým 
podlažím. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
  
 
 
 
 



202-8 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2284 / 18, 20 
název ulice:     Ond í kova, Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   6 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda je len na lehce vystupujícími pruhy na ší ku parapet  procházejícími v celé ší ce domu 
a pr b žnými nadokenními ímsami. V t etím až pátém podlaží vystupují ty i arký e. Jeden je 
umíst n v pravé ásti fasády do ulice Ond í kova. Zbylé t i jsou umíst ny na koso v levé ásti 
fasády tak, že poslední je na nároží a vy nívá i do ulice Milešovská. Jelikož je d m zna n  
ustoupen od p vodní uli ní áry (v ulici Milešovská), je tento rozdíl zmírn n t ípodlažní 
p ístavbou se zaobleným nárožím. Fasáda je ukon ena širokou korunní ímsou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-9 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2036 / 11 
název ulice:     Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Uprost ed domu v druhém až tvrtém podlaží vystupuje obdélný arký , který je zakon en 
v pátém podlaží balkónem s vyzd ným zábradlím. V druhém podlaží na arký  navazují z každé 
strany další dva balkóny. Okna jsou lemována jednoduchými šambránami. 
St echu uvozuje korunní ímsa. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-10 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  2485 / 9 
název ulice:     Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   7 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Fasáda domu je tém  bez dekoru. Vyjma krajních oken jsou okna trojosá. Nad korunní ímsou 
nevhodn  ní ty i viký e.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-11 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1766 / 7 
název ulice:     Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben rustikou. Kordonovou ímsou nad parterem za ínají a atikou nad korunní 
ímsou kon í dvojice polygonálních arký . Arký e jsou umíst ny na kraje fasády. Horizontáln  

je d m ješt  len n pr b žnou nadokenní ímsou. V druhém a t etím podlaží jsou v prost ední 
ásti dva balkóny s balustrádou. Okna jsou opat ena podokenními ímsami. Okna v prost ední 
ásti jsou trojosá. Parapety jsou zdobeny štukovými obdélníky. Vstup domu lemuje výrazná 

oblá šambrána.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 



202-12 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1136 / 5 
název ulice:     Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Kamenné obložení parteru je ukon eno kordonovou ímsou v druhém podlaží. V druhém a 
pátém podlaží je ješt  pr b žná podokenní ímsa. Okna v druhém až tvrtém podlaží jsou 
horizontáln  propojena spole nou šambránou, která je ve tvrtém podlaží ukon ena 
oblou kem. Na krajích fasády jsou okna sdružena do dvojic a v parapetech mají ozdobné 
tverce. Korunní ímsa je podep ena konzolkami. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-13 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  868 / 3 
název ulice:     Milešovská 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter bez dekoru odd luje kordonová ímsa. Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality se 
sdruženými okny. V druhém podlaží jsou v parapetech kuželkové balustrády a nad okny 
trojúhelníkové frontony, respektive segmentové na rizalitech. V t etím podlaží jsou p ímé 
nadokenní ímsy a na rizalitech trojúhelníkové frontony. Ve tvrtém podlaží jsou již jen klenáky 
a na rizalitech p ímé nadokenní ímsy nad klenutými okny. Nad p vodní korunní ímsou 
s konzolkami a s pásem zdobeným girlandami je dostav no další dekoru tém  prosté patro.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-14 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  846 / 1 
název ulice:     Milešovská, nám stí Ji ího z Pod brad 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Jedná se o rohový d m se zkoseným nárožím. Kraje a nároží jsou zvýrazn ny rizality. Parter 
s pásovou bosáží ukon uje kordonová ímsa. V druhém a t etím podlaží je mimo rizality 
pásová rustika a rizality jsou lemovány bosovanými pilastry. V t etím podlaží je pr b žná 
podokenní ímsa se zubo ezem. Nad p vodní korunní ímsou s konzolkami a s pásem 
zdobeným girlandami je dostav no další patro. Nad novou korunní ímsou tr í ada viký . 
Okna v druhém až t etím podlaží jsou opat ena nadokenními ímsami nebo segmentovými i 
trojúhelníkovými frontony. V druhém podlaží na nároží vy nívá balkón s kuželkovou 
balustrádou. 
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202-15 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1076 / 12 
název ulice:     nám stí Ji ího z Pod brad 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter s pásovou rustikou odd luje kordonová ímsa. Kraje domu jsou zvýrazn ny rizality 
nesoucími sdružená okna. V druhém podlaží jsou v parapetech kuželkové balustrády a nad 
okny trojúhelníkové frontony, respektive na rizalitech segmentové. V t etím podlaží jsou okna 
lemována šambránami. Ve tvrtém podlaží jsou nad okny nazna eny oblouky a na rizalitech 
jsou trojúhelníkové frontony nad klenutými okny. Nad korunní ímsou s konzolkami je další, 
avšak mansardové, patro.  
Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 
202-16 
 

íslo popisné / íslo orienta ní:  1658 / 11 
název ulice:     nám stí Ji ího z Pod brad 
po et nadzemních podlaží:   5 
tvar st echy:     sedlový 
typ domu:     schodiš ový 
 
Parter je zdoben rustikou. V druhém až tvrtém podlaží vystupuje na krajích fasády dvojice 
polygonálních arký , které jsou ukon eny v pátém podlaží balkóny s vyzd nými zábradlími. 
V druhém, t etím a tvrtém podlaží jsou v prost ední ásti t i balkóny navzájem propojené 
pilí i. Zábradlí je v druhém podlaží tvo eno balustrádou. V t etím podlaží je zábradlí kovové a 
poslední balkón nese zábradlí vyzd né. Horizontáln  je d m ješt  len n kordonovou ímsou 
nad tvrtým podlažím. V posledním pat e jsou krajní osy pojaty jako mansarda. V prost ední 
ásti je nad korunní ímsou ozdobná atika. 

Doporu uje se dodržet charakter objektu, tak i po et podlaží. 
 












































































