Ná vrhgvý hgrizgng glggh ; rgzdílným zgůsobgm využití
MM
Hlavní využití:
Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení,
obchod, administrativu, kulturu, ve řejné vybave ní, sport a služby, při za chování polyfunkčnosti

území.
Přípustné využití:
Polyfunkčnístavby pro bydlenía občanské vybavenív souladu s hlavním využitím, s převažující
funkcí od 2. nadzemního podlažívýše (např. bydleníči administrativa v případě vertikálního
funkčního členěnís obchodním parterem), obchodnízařízenís celkovou hrubou podlažní plochou
nepřevyšující 8 000 m2, stavby pro administrativu, kulturní a zábavnízařízení, školy, školská
a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická
zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného stravová ní, ubytovací zařízení, církevní
zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovnízařízení, drobná nerušícívýroba a služby,
hygienické stanice, veterinární zařízení v rá mci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací
stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garážía polyfunkčních objektů,
stavby, zařízenía plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory.

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
plošná zařízenítechnické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a Iiníová vedenítechnické
infrastruktury.
Parkovacía odstavné plochy, garáže.
Podmíněné přípustné využití:
Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavenív souladu s hlavním využitím

v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území
definovanému v UAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodnízařízení s
celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízenízáchranného bezpečnostního
systému, veterinárnízařízení, parkoviště P+R, čerpacístanice pohonných hmot, dvory pro údržbu
pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin, zahradnictví, stavby pro drobnou
pěstitelskou činnost a chovatelství.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohroženívyužitelnosti

dotčených pozemků.
Nepřípustné využití:
Nepřípustnéje využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s
charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobemv rozporu s

cíli a úkoly územního plánování.
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DU - urbanisticky významné glochy a dogravní sgojení, veřejná prostranství

Hlavní využití:
Plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a další plochy plnící funkci
veřejných prostranství.

Přípustné využití:
Náměstí, shromažďovací a pěší prostory.

Obslužné a nemotoristické komunikace funkční skupiny C5 3 DS, cyklistické stezky, pěší
komunikace, lávky.
Upravené zpevněné plochy podél vodních ploch, náplavky a tělesa hrází, snížená nábřeží.
Drobné vodní plochy, drobná obchodnízařízení a služby sloužící pro provoz a obsluhu veřejných

prostranství, technická infrastruktura, nezbytná zařízenísouvisejícís provozováním vodních ploch,

zařízení přístavišť osobní lodní dopravy.
Stavby, zařízenía plochy pro provoz PID.

Zeleň souvisejícís hlavním využitím.
Podmíněné přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací
a odstavné plochy, podzemní parkoviště.
Přesah hlavního a přípustného využití ze sousedící plochy do navrhované plochy veřejného
prostranstvív rozsahu nezbytně nutném k uskutečněnízáměru za podmínky, že bude plocha

veřejného prostranství ve stejném rozsahu na hrazena plošně souvisejícím, kompozičně
zdůvodněným veřejným prostranstvím v rá mci navazující zastavitelné plochy a že se jedná
výhradně o vlastnicky sjednocené rozvojové nebo transformační plochy nebo že budou dotčené
pozemky přerozděleny doloženou dohodou o parceiaci.

Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavnía přípustné využití.
Nepřípustné využití:
Nepřípustnéje využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu

s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobemv
rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

