
                                                                                   PŘIPRAVUJEME  –  OBYTNÁ  ZÓNA OBORA II    - I. ETAPA             

 

 

Označení 

parcely 
Parcelní číslo Výměra 

01 375/6 915 

02 375/7 884 

03 375/8 905 

04 375/9 908 

05 375/10 1020 

06 377/10 1135 

07 375/11 1043 

08 375/12 1051 

09 377/9 2047 

10 375/1 1480 

11 366/1 818 

12 362/1 853 

13 366/24 875 

14 362/26 822 
 

 

REGULATIVA ZÓNY – součást kupní smlouvy 
 Stavebník/vlastník pozemku se zavazuje dodržet níže uvedená regulativa: 

*Uliční čára se stanovuje 6 m od hranice pozemku. Výjimkou je parcela č. 14 (p.č.362/26) 

*Uliční fasáda musí být rovnoběžná s uliční čárou 

*V lokalitě jsou povoleny přízemní rodinné domy s obytným podkrovím (možná je i varianta bez obytného podkroví) 

                                                                                                                                   *Střechy RD budou šikmé: sedlové, nebo valbové se sklonem max.42° 

                                                                                                                                       *Střešní krytina může být betonová, nebo keramická s mělkou vlnou.  

                                                                                                                                              * Barva krytiny může být hnědá nebo černá 

                                                                                                                                 *Garáž musí být součástí objektu RD.  

                                                                                                                                 *Na pozemcích u RD mohou být realizovány další níže uvedené stavby,  

    při respektování uliční čáry: 

-Zahradní domky 

-Bazény 

-Jezírka 

-Altány  

*Plot sousedící s veřejným prostranstvím musí být z poplastovaného    

 pletiva s možností podhrabových desek. Pletivo bude zelené barvy. 

 *Výška plotu 1,5 m při styku s veřejnou částí.  

* Výška plotu mimo styk s veřejným prostranstvím bude max.2 m 

*Plot mezi veřejným prostranstvím a hranicí pozemku (na straně veřejného 

  prostranství) musí být živý - konkrétně ptačí zob - ligustrum vulgare  

  atrovirens 

Výška plotu mimo styk s veřejným prostranstvím bude maximálně 2 m *Barva fasády – Nepřípustné jsou pestré a nepřirozené barvy např. modrá, 

                                                                                                                                        zelená, fialová, růžová, oranžová atd. Dále jsou nepřípustné tmavé a syté 

     odstíny ostatních barev. Přípustné jsou světlé pastelové barvy. 

*Okna musí mít izolační trojsklo s protihlukovou úpravou   

 

                    Inženýrské sítě budou připraveny na hranici pozemku: 

                                 vodovod, kanalizace, elektřina. Plyn v lokalitě nebude. 

Možnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní: 1/2023, záloha 

500 tis. Kč/pozemek 

Předpoklad uzavření kupní smlouvy: 12/2023 
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