






OB 227

ZÁKLADNÍ ÚDAJE BLOKU

Vymezení:
Blok 227 se nachází mezi ulicemi Korunní, Slezská, U vodárny a Nitranská.

V bloku se nachází 12

Charakter ulic:
klidnou dopravou. Ulice Korunní je 

227 mají do 

ulice.

Objekty:
využití

využívány. 

je 6 (7) m terénu. 

plošná bilance
celková plocha bloku         6519 m2

                                            4270 m2

cca 66 %



227

227-1
1151 / 67

název ulice: Korunní, U vodárny
5
sedlový

typ domu:

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

s konzolkami s ozdobným pásem pod okny 
Na rizalitu do ulice U vodárny v dru fasády 

Na krajích domu jsou 
osazeny v Okna v druhém podlaží jsou klenutá a lemována 
výraznými šambránami. V
podlaží jsou šambrány jednodušší. 

227-2
1225 /4

název ulice: U vodárny
p nadzemních podlaží: 5

sedlový
typ domu:

s ko
balkóny. Okna v klenutá a lemována výraznými šambránami. Ozdobné 

í jsou 

vystupuje ozdobná atika, která se v jedním klenutým oknem. 

227-3
1226 / 6

název ulice: U vodárny
6
sedlový

typ domu:

s
balkóny. Okna v klenutá a lemována výraznými šambránami. Ozdobné 
suprafenestry jsou 

krajních osách 
jako mansardo



227-4
1313 / 66

název ulice: U vodárny, Slezská
5 (6)
rovný

typ domu:

Fasáda je dále horizo
Na rizalitu do ulice U vodárny v až podlaží z

a
podlaží balkóny. Okna v podlaží jsou klenutá a lemována výraznými 

Ve a pátém podlaží 
jsou šambrány jednodušší. ozdobným pásem a konzolkami. 

uje se dodržet charakter objektu.

227-5
1486 / 68

název ulice: Slezská
4
sedlový

typ domu:

Fasáda je zdobena bosáží. 
podlažím. V ímsy a 
v krajních osách z fasády vystupují balkóny. Vstup je vymezen polosloupy. Podobné polosloupy 
podpírají balkó

227-6
1487 / 70

název ulice: Slezská
5
sedlový

typ domu:

Parter domu je zdoben pásovou bosáží V krajních osách 
v
polosloupy nesoucími kladí. Parapety v

Dop



227-7
1459 / 11

název ulice: Slezská, Nitranská
4 (5)
sedlový

typ domu:

Jedná se o rohov Nároží a kraj fasády do ulice Slezská jsou y rizality. Rizality 
Na nárožním rizalitu do ulice Slezská v

podlaží z fasády vystupuje obdélný
balkónem. Na krajích domu jsou v

parteru jsou klenutá. V
Nad vstupem je klenutý nads

jelena.
je se dodržet charakter objektu.

227-8
1339 / 9

název ulice: Nitranská
5
sedlový

typ domu: schodi

První podlaží domu je zdobeno pásovou bosáží. Klenutá okna v parteru jsou osazena 

v kuželkovou balustrádou. Na rizalitu mezi okny v
druhém podlaží 

emována šambránami. V

227-9
1355 / 7

název ulice: Nitranská
5
sedlový

typ domu:

V
mimo rizality je fasáda provedena v režném zdivu. Horizont

pátém podlaží. V druhém až 

sami. Na rizalitech jsou okna sdružena 
konzolkami. 



227-10
985 / 29

název ulice: Nitranská, Korunní
et nadzemních podlaží: 6 (7)

sedlový
typ domu:

Nároží a kraje
pásovou bosáží. V zality
v . druhém 

rizalitech jsou v ojeny sloupy. Další balkóny 
jsou v

zalamuje nad ozdobné 

227-11
1370 / 77

název ulice: Korunní
4
sedlový

typ domu:

krajních osách 
v z

kovovým zábradlím. Parapety v

je se dodržet charakter objektu.

227-12
1369 / 69

název ulice: Korunní
6
sedlový

typ domu:

Fasáda je zdobena rustikou v odlažích. Na krajích domu jsou v druhém až 

druhém až 

v druhém podlaží jsou klenutá. V
polosloupy nesoucími kladí.
D
















































































