






OB 213

ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU

Vymezení:
Blok 213 se nachází mezi ulicemi Vinohradská, Slezská, U vodárny a Nitranská.

V bloku se nachází 12

Charakter ulic:
klidnou dopravou. Ulice Vinohradská je 

z
213

odpovídá významu ulice.

Objekty:
využití

využívány. 

je 6 (7)

plošná bilance
celková plocha bloku         6032 m2

                                    3772 m2

cca 63 %



213

213-1
898 / 23

název ulice: Slezská, U vodárny
5
sedlový

typ domu:

je o rizalitem. Parter je zdoben pásovou bosáží a 
Fasáda je dále 

Na rizalitu do ulice U vodárny v druhém fasády vystupuje obdélný 

213-2
932 /12

název ulice: U vodárny
nadzemních podlaží: 4

sedlový
typ domu:

je se dodržet charakter objektu.

213-3
896 / 14

název ulice: U vodárny
4
sedlový

typ domu:

Parter domu je zdoben bosáží. Vstup je lemován polosloupy nesoucími kladí. Okna parteru jsou 
klenutá s i klenáky V
podlaží je v kuželkovou 
balustrádou. V druhém podlaží a v

druhém podlaží nad okny trojúhelníkové frontony. V

kl

je se dodržet charakter objektu.



213-4
878 / 16

název ulice: U vodárny, Vinohradská
6 (7)
rovný

typ domu:

Hmota 

Sedmé podlaží je ustoupeno. 

213-5
1188 / 58

název ulice: Vinohradská
5
sedlový

typ domu:

Parter domu je zdoben bosáží. 
parterem a druhým podlažím. Okna v prvním a druhém podlaží jsou klenutá. Nad okny 
v

Dopor

213-6
1210 / 60

název ulice: Vinohradská
5
sedlový

typ domu:

Parter domu je zdoben pásovou bosáží Fasáda je dále 
druhém a pátém podlaží. Na krajích 

fasády jsou okna sdružena do dvojic. 
V druhém 

parapety jsou zdobeny štukovým dekorem. konzolkami.



213-7
988 / 19

název ulice: Vinohradská, Nitranská
4
sedlový

typ domu:

Jedná se o rohov Nároží a kraj fasády na do ulice Vinohradská jsou y rizality. 
Na nároží 

v nad 

polosloupy nesoucími kladí. V
balkóny s kuželkovou balustrádou. Nad okny druhého podlaží mimo rizality jsou segmentové 
frontony. V

konzolkami jsou v kruhovými 
falešnými okny.

je se dodržet charakter objektu. m je možné o jedno patro zvýšit.

213-8
1046 / 17

název ulice: Nitranská
5
sedlový

typ domu:

Fasáda je zdobena rustikou v

Nad vstupem je segmentový 
fronton. Nad okny parteru jsou svazkové klenáky. V druhém a t

p dostavované) patro je 

213-9
1047 / 15

název ulice: Nitranská
5
sedlový

typ domu:

Podlaha prvního podlaží je pod úrovní chodníku. Fasáda je zdobena v prvním a druhém podlaží 
rustikou. V

Nad vstupem je segmentový fronton. Nad okny prvních dvou podlaží jsou 
osazeny klenáky. V

je se dodržet charakter objektu.



213-10
985 / 29

název ulice: Nitranská, Slezská
4
sedlový

typ domu:

Nároží a kraj f
je zdoben pásovou bosáží. V
rizality. Do ulice Slezská v druhém podlaží z kovaným 
zábradlím. V druh Na rizalitech do ulice 
Slezská jsou okna sdružena do dvojic. V druhém podlaží jsou parapety s kuželkovou 
balustrádou a n
segmentové frontony. V V posledním podlaží jsou 
klenutá okna s

je se dodržet charakter objektu. né o jedno patro zvýšit.

213-11
1177 / 27

název ulice: Slezská
4
sedlový

typ domu:

Parter s druhém podl

sa je podpírána 
konzolkami.

je se dodržet charakter objektu.

213-12
87 / 113

název ulice: Slezská
4
sedlový

typ domu: sch

. První, druhé podlaží je zdobeno pásovou rustikou. 
V

v patrech jsou okna lemována šambránami. V
podlaží jsou ozdobné suprafenestry. V

je se dodržet charakter objektu.


















































































