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Plochy smíšené - bydlení a občanské vybavení 
Slouží: bydlení a občanskému vybavení integrovanému převážně v domech městského charakteru. 
Plochy tohoto funkčního využití jsou charakteristické intenzivní vícepodlažní zástavbou o výškové 
hladině vyšší než 3 nadzemní podlaží. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým 
řešením odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, nikoliv ji 
narušovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem. 
 
Hlavní využití: 
• bytové domy, budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího území (např. 
obchody, služby, administrativa, úřady, soudy, kulturní, vzdělávací, sportovní, společenská a církevní 
zařízení, stravování, vědeckotechnologická zařízení, zdravotní a sociální zařízení – ordinace, domovy 
důchodců, charitativní zařízení) samostatné nebo integrované do domů s bydlením. 
 
Přípustné využití: 
• provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití (např. pomocné provozy, sklady, 
prostory technického vybavení předmětných budov, dílny údržby), 
• dopravní infrastruktura – silniční, tramvajové, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a 
hromadné podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, servis pro osobní automobily a 
motocykly, manipulační plochy, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy 
apod.,  
• technická infrastruktura – inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, čistírny odpadních vod pro 
předmětné budovy, telekomunikační zařízení, alternativní zdroje energie k zajištění provozu 
předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující 
omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, 
podzemní kontejnery na komunální odpad, 
• veřejné prostory a plochy zeleně, 
• sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
• rodinné domy, 
• hotely, koleje, internáty 
• výroba, obchod a služby, které svým charakterem a kapacitou (hluk, emise, zápach, dopravní 
zátěž území, apod.) nesnižují kvalitu prostředí v této ploše, 
• stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci. 
 
Nepřípustné využití: 
• činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím. 


