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            Provoz v rodinném domě je prostor, v němž se uskutečňuje 

podnikatelská činnost. Je zde možný provoz kadeřnictví v mém případě dále 

prodejna, krejčovství, stánek, ordinace, dílna, kancelář atd.  Ideální umístění 

provozovny v RD je v satelitním městečku. Z důvodu jeho uplatnění a vidiny 

následného zisku, rozhodl jsem se rozebrat provoz v rodinném domku - zvláště 

druhy provozu, podmínky požární bezpečností, dále z hygienického hlediska, 

problematiku pro povoleni a provozování.  Ve druhé části práce se zaměřím 

konstrukčním řešením u rodinného domu.  
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1  PROVOZOVNY 

 Provozovna v rodinném je převážně umístěna v prostoru garážového stání.  

Jedná se o prostor, v němž je uskutečněna podnikatelská činnost - například: 

prodejna, kancelář, dílna, ordinace, stánek, kadeřnictví. Záleží na rozhodnutí 

majitele objektu, jakou z výše uvedených podnikatelských činností bude provozovat 

anebo jestli část objektu pronajme.  

Provozovna musí být označena obchodním jménem a identifikačním číslem (IČ), 

muže připojit název provozovny nebo jiné rozlišující označení. Stánek, kadeřnictví, 

apod. je nutné navíc označit údajem o sídle nebo místě podnikání. U provozovny 

pro prodej zboží nebo poskytování služeb musíme mít na dveřích vchodu nebo na 

jiném viditelném místě (např. za oknem) uvedeno i jméno a příjmení osoby 

odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobu pro styk se 

spotřebiteli (ne u stánku) a kategorii a třídu u přechodného ubytování. 

 

1.1  DRUHY PROVOZŮ řemeslných živností  

1.1.1 Kadeřnictví,  Holi čství  

 Provozní náplní kadeřnictví a holičství je zhotovování pánských, dámských a 

dětských účesů kadeřnictví zahrnující zejména provádění plastických, tupých nebo 

speciálních módních střihů vlasů, mytí vlasů a jejich tvarování vodovou, foukanou, 

trvalou a jinou ondulací, odbarvování, tónování, melírování a barvení vlasů, holení 

vousů a úprava knírů a plnovousů střihem a jejich tónování a barvení, barvení 

obočí, provádění různých druhů masáží vlasové pokožky s použitím kosmetických 

přípravků, preparace a regenerace vlasů, úprava řas a obočí, tvorba vývojových 

střihů a účesů. V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování a aplikaci 

jednoduchých vlásenek (polovlásenek), vlasových doplňků a příčesků. 

  

1.1.2 Opravy silni čních vozidel  

         Provozní náplň opravy silničních vozidel je diagnostika, opravy, údržba, servis 

a záruční prohlídky motokol, mopedů, motocyklů, tříkolek a čtyřkolek, osobních 

automobilů, autobusů, nákladních automobilů, speciálních vozidel, tahačů, 

přípojných vozidel a traktorů; diagnostika, opravy, úpravy a výměny mechanických, 

pneumatických, hydraulických skupin  a  podskupin  vozidel. Živnost zahrnuje 

opravy vozidel, opravy a renovaci systémů, konstrukčních částí a samostatných 

technických celků vozidel, montáž vybavení, doplňků a autoalarmů vozidel, 
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diagnostiku a seřizování provozních parametrů vozidel včetně emisí. V rámci 

živnosti lze dále provádět opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a 

podskupin, montáž a opravy zařízení pro pohon motorových vozidel plynem (LPG), 

výměny pneumatik, vyvažování kol, aplikace antikorozivních prostředků, výměnu 

provozních náplní a údržbu povrchu vozidel. Opravy karoserií silničních vozidel, 

zejména částí, plamenové nebo obloukové svařování 

 

1.1.3 Pedikúra, manikúra 

 Provoz provozovny pedikúry a manikúry zahrnuje péči o nohy a ruce, která 

zahrnuje změkčování kůže a upravování, lakování, střihání a broušení nehtů. Dále: 

modeláž nehtů, nanášení masek a masáže rukou včetně předloktí, provádění 

speciálních koupelí nohou a rukou, speciální úkony při péči o nehty a pokožku 

(například uvolňování zarostlých nehtů, obrušování ztvrdlé kůže pat a nehtů), 

odborné poradenství. V rámci živnosti lze dále provádět depilace, masáže chodidel 

a nártů, s výjimkou specifických masáží, jako jsou masáže tlakové, lymfatické a 

podobně.  

 

1.1.4 Obrábění kov ů 

           Jedná se o technologie výrob a oprav polotovarů z různých materiálů, dílů a 

jednotlivých výrobků všemi způsoby strojního třískového obrábění, především 

soustružením, frézováním, broušením, hoblováním, obrážením, vrtáním, 

vyvrtáváním, protahováním a dalšími speciálními způsoby obrábění na obráběcích 

strojích, včetně nově zaváděných technologií obrábění materiálů (například laser). 

V rámci živnosti lze dále provádět základní způsoby ručního třískového opracování 

materiálů nezbytných pro dokončení výroby součástí, otryskávání, tváření materiálu 

za studena (válcování závitů) včetně povrchové ochrany konečného výrobku.  

 

1.1.5 Hodiná řství 

 Jde o výrobu, která má v popisu činnosti jako: sestavování, seřizování, 

diagnostika a opravy mechanických, elektromechanických a elektronických 

časoměrných přístrojů, montáž, demontáž, údržba, čištění, mazání, zkoušení a 

seřizování hodinových strojů a výroba, opravy, úpravy a údržba jednotlivých 

mechanických součástí těchto přístrojů s využitím technologických postupů z oblasti 

jemné mechaniky ručním nebo strojním obráběním. V rámci živnosti lze dále 
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provádět výměnu hodinových skel, řemínků, tahů a baterií včetně jejich prodeje, 

doplňkový prodej barometrů a vlhkoměrů pro domácnost, bižuterie a zboží z 

drahých kovů. 

 

1.1.6 Zlatnictví a klenotnictví 

 Náplní činnosti zlatnictví a klenotnictví je zhotovování a opravy šperků, 

klenotů a drobných a klenotnictví ozdobných předmětů ve všech povolených 

kombinacích drahých i obecných kovů, pokovování drahými kovy, zasazování 

šperkových kamenů, výroba plastických ozdob z drahých kovů, výroba ručně 

tepaných výrobků (kazet, podnosů a podobně) a šperků a jejich povrchová úprava a 

čištění nejrůznějšími pracovními technikami a technologiemi, opravy historicky 

cenných klenotů, stanovení ryzosti drahých kovů. V rámci živnosti lze dále provádět 

nákup a prodej zboží z drahých kovů včetně zlomkového zlata a drahých kamenů a 

doplňkový prodej bižuterie, drobných upomínkových předmětů, hodin a hodinek. 

 

1.1.7 Čištění a praní textilu a od ěvů 

 Provozovna Čištění a praní textilu a oděvů má jako náplň 

chemickotechnologické procesy čištění plošných textilu a oděvů metrových textilií a 

hotových textilních výrobků, včetně přípravy základních chemických substancí a 

pomocných látek, technologický proces čištění, barvení a případná následná další 

chemická úprava (impregnace, apretace a podobně), praní textilu a oděvů pro 

velkoodběratele. V rámci živnosti lze dále provádět praní pro domácnost, žehlení  

prádla, oděvů a dalších výrobků ručně nebo strojem, zhotovování plizovacích forem 

a plizování, čištění peřímsurové vlny, příze, netkaného textilu, kůže a kožešin. 

 

1.1.8 Kosmetické služby 

 Provozní náplň provozovny kosmetických služeb je aplikace kosmetických 

přípravků určených pro péči o kůži celého těla za účelem zlepšení a udržování 

jejího vzhledu, zpomalení příznaků stárnutí (pěsticí kosmetika) s vyloučením 

masérských postupů, zdobení kůže těla včetně líčení a zdobení pomocí speciálních 

tužek a barev probarvujících dočasně povrch kůže (dekorativní kosmetika), aplikace 

masek a nezahřívajících zábalů, konečná úprava, odborné líčení, barvení řas a 

obočí, lepení řas, úprava obočí, depilace a epilace, kosmetická masáž v oblasti 

obličeje, krku a dekoltu - s vyloučením masáže oční bulvy přes oční víčko. K výkonu 
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kosmetických služeb se používají odpovídající kosmetické přístroje, kosmetické 

prostředky, kosmetické postupy a technologie (například diagnostika pleti, 

povrchové čištění pleti, peeling, napářka, odstraňování komedonů a mílií  

nekrvavou cestou).  Nelze provádět ošetřování sliznic, manipulace s mateřskými 

znaménky, porušování integrity lidské kůže vpravováním cizorodých látek, 

manikúru, pedikúru a masérské služby. V rámci živnosti lze dále provádět 

poradenské služby, včetně poradenství barevné typologie, líčení pro modeling, 

fotografii, film, televizi, divadlo, vyhodnocování kosmetických prostředků. 

 

1.1.9 Kamná řství 

Kamnářství má v popisu činnosti: navrhování, stavby, rekonstrukce, montáž, 

demontáž a opravy kachlových kamen, sporáků na pevná paliva, krbů, kamnových 

a krbových vložek, udíren, pecí, grilů, včetně zařízení pro odvod spalin, a ostatních 

individuálně konstruovaných i sériově vyráběných lokálních topidel na pevná paliva.  

Stavba, opravy a rekonstrukce historických lokálních topidel, připojování lokálních 

topidel včetně teplovzdušných a teplovodních výměníků ke komínovým průduchům. 

V rámci živnosti lze provádět navrhování, instalaci a zkoušky teplovzdušných 

rozvodů, vložkování komínů, jednoduché zednické, obkladačské a samotářské 

práce a opravy vyzdívek průmyslových pecí. 

 

1.1.10  Barvení a chemická úprava textilií  

Náplní provozovny na barvení a chemickou úpravu textilií je barvení všech 

druhů textilních materiálů a jejich úprava textilií směsí v různé formě (volný materiál, 

příze v přadenech, na cívkách nebo osnovních válech, tkaniny, pleteniny, netkané 

textilie a podobně) na všech druzích strojů a zařízení s použitím různých druhů 

barviv, připravování chemikálií, barev a barvicích lázní a roztoků podle 

předepsaných receptur, zhotovování vzorků vybarvením textilních materiálů s 

výpočtem potřebné receptury, upravování volného materiálu, přízí a plošných  

textilií kalandrováním, egalisováním, odvodňováním na kalandrech, pulardech a     

odstředivkách, vyvářením, bělením, lisováním, postřihováním, sušením,   

impregnováním, mercerováním, opalováním, pařením, praním a vyvíjením,  

sanforizováním, valchováním a podobně, příprava apretačních lázní, vzorování  a 

povrstvení nebo potažení technických textilií, řízení a obsluha kombinovaných 
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úpravárenských linek včetně zkoušení zušlechťovaných textilních výrobků. V rámci 

živnosti lze dále provádět barvení textilních výrobků, batikování, potiskování. 

 

1.2  DRUHY PROVOZŮ vázaných živností  

 

1.2.1 Oční optika 

 Oční optika se zabývá činnostmi jako: zhotovení, prodej a opravy korekčních 

očních pomůcek, zjištění polohy zornic uživatele v očnicích brýlí, měření a 

vyhodnocení parametrů hlavy ke zhotovení brýlí, přepočet lékařem udané hodnoty 

astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její konečné poloze 

před okem, přizpůsobení zhotovené pomůcky rozměrům hlavy uživatele tak, aby 

splňovaly funkční, hygienické i estetické požadavky, podávání odborných informací 

o způsobu používání pomůcek a jejich údržbě, poradenství při výběru brýlových 

obrub, doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček. V rámci živnosti lze 

provádět prodej a opravy brýlových obrub a prodej pomůcek a prostředků k údržbě 

oční optiky. 

 

1.2.2 Projektová činnost ve výstavb ě 

         Náplní provozovny projektové činnosti ve výstavbě je pracování 

dokumentace v oblasti územně plánovací činnosti, oblasti územního rozhodování a 

stavebního řádu podle stavebního zákona.  

 

1.2.3 Masérské, rekondi ční a regenera ční služby 

 Masérské, rekondiční a regenerační služby zahrnují poskytování sportovních, 

rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích 

a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže, a poskytování 

regeneračních služeb (například parafinové zábaly)..  

 

1.2.4 Provozování solárií  

Jedná se o provozování a údržba zařízení solária k bezprostřednímu použití 

spotřebiteli tak, aby při jeho použití nedošlo k překročení povolených dávek záření, 

a tím k poškození zdraví člověka. 
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2 POŽADAVKY HASI ČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU    

 

2.1 Požární bezpe čnost stavebních objekt ů 

Požární bezpečnost stavebních objektů je schopnost stavebních objektů 

bránit v případě požáru ztátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a škodám a 

ztrátám majetku. Dosahujeme jí vhodným začleněním objektu, jeho dispozičním, 

konstrukčním a materiálovým řešením nebo požárně bezpečnostními zařízeními a 

opatřeními. 

 

2.2 Požárně bezpečnostní za řízení a opat ření 

 Požárně bezpečnostní zařízení a opatření se týká technického nebo 

organizačního opatření ke snížení teoretické intenzity připadného požáru 

v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části (např. požární signalizace, 

samočinné stabilní hasicí zařízení, požární odvětrání, stálý dohled požárních 

jednotek) 

 

2.3 Všeobecné základní ustanovení 

 K zabránění ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám na 

majetku musí stavební objekty plnit následující pravidla: 

a) Umožnit bezpečnou evakuaci osob, poř. zvířat a věcí (majetku) z hořícího 

nebo požárem ohroženého objektu na volné prostranství nebo do jiných 

neohrožených prostorů, 

b) Bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu 

c) Bránit šíření požáru mimo objekt, např. na jiný objekt jeho část 

d) Umožnit účinný zásah požárních jednotek při hašení a záchranných prací 

 

2.4 Požární úseky 

 Z hlediska požární bezpečnosti se stavební objekty dělí na menší požárně 

ohraničené celky – požární úseky, jejichž účelem je bránit šíření požáru. Požární 

úseky jsou ohraničeny požarně dělicími konstrukcemi, jejichž požární odolnost se 

stanoví podle požárního rizika, popř. podle předpokládané doby trvání požáru. 

Stavební objekt, který není dělen do požárních úseků, se považuje za jeden požární 

usek: stavební objekt se musí do požárních úseků dělit tehdy, přesahuje-li jeho 
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velikost mezní rozměry požárního úseku, stanovené v 7.3.2 až 7.3.4, nebo jsou-li 

v něm prostory – provozy, které podle 5.3.2 musí tvořit samostatné úseky. 

 

2.5 Odvětrání 

 V objektu musí být zajištěno dostatečné odvětrání všech místností. Odvětrání 

místností rozdělujeme na samočinné, to znamená přirozeně např. okny, nebo 

nucené, což znamená vzduchotechnickou jednotkou. Účinnost vzduchotechnických 

zařízení je vždy specifická podle druhu využítí a velikosti místnosti a určuje se 

výpočtem, který je součástí projektu vzduchotechniky. Tento výpočet zpracovává 

autorizovaná osoba. 

 

2.6 Hasicí p řístroje 

 Hasící přístroje rozdělujeme na několik typů např. práškový, pěnový atd. 

Druh hasícího přístroje v objektu určujeme podle druhu provozu. Hasící přístroje 

musí být umístěny na požárně únikové cestě, na viditelném místě a musí být řádně 

označeny. Jejich úmístění určuje autorizovaná osoba. Na hasicím přístroji musí být 

vždy vyznačeno termín poslední kontroly a termín následující. 

 

2.7 Dveře na únikových cestách 

 Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý 

průchod, zabraňovat zachycení oděvů a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci 

unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách 

umožňují buď ve směru úniku trvale volný průchod, nebo jsou-li opatřeny 

speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými karty), které musejí být 

v případě evakuace osob samočinné odblokovány a otevíratelné bez dalších 

opatření - kódové karty apod. nelze užít u dveří chráněných únikových cest. 
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3.  POŽADAVKY HYGIENICKÉ STANICE  

 

3.1 Obecné hygienické požadavky   

3.1.1 Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna  

a) dodržovat zásady provozní hygieny upravené prováděcím právním 

předpisem,19a) jakož i zásady osobní hygieny upravené prováděcím 

právním předpisem,19a) pokud se sama účastní výkonu činností uvedených 

v § 19 odst. 2 větě první, 

b) kontrolovat uplatňování znalostí a zásad osobní a provozní hygieny podle § 20 

písm. d) zaměstnanci a spolupracujícími rodinnými příslušníky a 

c) zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení 

nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním. 

 

3.1.2  Výkon činností  

K výkonu činností epidemiologicky závažných je osoba, která je provozuje, 

povinna používat jen vodu pitnou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

nebo druh činnosti nevyžaduje nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti. K užití vody 

jiné jakosti, nejde-li o teplou vodu podle § 3 odst. 3, je třeba povolení příslušného 

orgánu ochrany veřejného zdraví. Osoba provozující činnosti epidemiologicky 

závažné v návrhu na zahájení řízení o udělení povolení k užití takové vody uvede 

mikrobiologické, biologické, fyzikální, organoleptické a chemické ukazatele vody, 

jejich hodnoty a způsob zabezpečení dodržování hodnot těchto ukazatelů s 

ohledem na způsob užití vody. Kosmetické prostředky používané k výkonu činností 

epidemiologicky závažných musí odpovídat požadavkům upraveným v § 26. 

 

3.1.3 Osoba provozující činnost 

 Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, 

masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální 

přístroje k péči o tělo, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou 

podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád. V provozním řádu 

uvede podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady 

prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít 

nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady 
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osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s 

prádlem a očisty prostředí provozovny. 

 

3.1.4  Provozní řád  

Podle odstavce 3 a jeho změny předloží osoba uvedená v odstavci 3 před 

jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Schválený provozní řád vyvěsí při zahájení činnosti v provozovně. Provozní řád je 

osoba uvedená v odstavci 3 povinna změnit vždy při změně podmínek pro výkon 

činností epidemiologicky závažných. 

3.2  OBECNÉ POŽADAVKY PRO PROVOZ V RODINNÉM DOM Ě 
 
 
3.2.1  Požadavky pro projektovou dokumentaci 
 
 Provozovna jako taková musí mít vlastní vstup do objektu, kterého se provoz 

týká dále přímé osvětlení. Nedílnou součásti je omyvatelná podlaha např.: dlažba, 

PVC, plovoucí podlaha… V pracovní časti kde probíha provoz je nutnosti umyvadlo. 

Pokud jsou dva provozy vedle sebe jako kadeřnictví a ve vedlejši mistnosti je 

pedikura nebo maserství, musí být v každe místnosti umyvadlo.  
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4.  POŽADAVKY STAVEBNÍHO Ú ŘADU 
 
4.1  Zastavěné území s charakterem smíšeným individuálního bydl ení ve 

vnit řním m ěstě 
 

1. Smíšená území s městským individuálním bydlením jsou v grafické a textové 

příloze značena oranžovou barvou s indexem „SIN-1“. Smíšené území s bydlením 

individuálního charakteru ve vnitřním městě je obytné území s velmi různorodou 

skladbou činností, dějů a zařízení obytných převážně ve víceúčelových domech a 

činností, dějů a zařízení podnikatelských v podstatě nerušících bydlení. Zástavbu 

smíšených území s převažujícím obytným charakterem individuálním ve vnitřním 

městě mohou tvořit individuální domy, jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy, 

popřípadě bytové (nájemní), vily nebo bytové domy (bodové domy) s bydlením 

individualního charakteru. Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské činnosti, 

zaměřené především na poskytování široké škály služeb obchodních a správních, 

služeb stravovacích a ubytovacích, zdravotnich a sociálních, vzdělavacích, 

kulturních, kultovních, sportovních a rekreačních, nezbytným zařízení infrastruktur a 

technických, pro dopravní obsluhu a dopravu v klidu, činností, dějů a zařizení 

administrativních, servisních a výrobních malého a středního rozsahu o podlažní 

ploše nejvýše 1000m2,  

 

2. Připustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích: 

a) monofunkční objekty obchodu, administrativy a veřejné správy 

b) obchody 

c) provozovny veřejného stravování 

d) ubytovací zařízení 

e) zábavní zařízení 

f) ostatní podstatě nerušící výrobní provozovny, zpravidla řemeslného 

charakteru 

g) zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotnická a pro sportovní účely 

včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových 

aktivit 

h) byty jakožto součásti objektu s jinými funkcemi 

i)      parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu stání 
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100 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 

j)     služby policie 

 

3. Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích: 

a) čerpací stanice pohonných hmot, jsou-li podmínkou přímého napojení na 

trasy automobilové dopravy nebo komunikace místního významu, jsou-li 

průjezdné a minimálně dvoupruhové, s omezením provozní kapacity na 

dvě výdejní místa s vyloučením čerpání ropných produktů pro těžkou 

nákladní dopravu, jsou-li zároveň úplně včleněny do jednotného celku 

s objekty hromadných garáží s kapacitou nejméně 50 stání nebo 

s objekty obchodu, služeb a administrativy 

b) parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu 

stání 250 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují 

vždy pro jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 

c) dočasné zahrádky za podmínek stanovených v článku 84 této vyhlašky. 

 

4. Nepřipustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení velkoskladovací a 

velkovýrobní, nebo činnosti, děje a zařízení, které zátěží nadměrné narušují 

prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností, dějů a 

zažízení chovatelských a pěstitelských, a které buď jednotlivě anebo režim 

stanovený touto vyhláškou, regulačními plány a obecně závaznými předpisy 

o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zejména 

zřizovat a provozovat na těchto územích: 

 

a) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a 

autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, ledaže jsou splněny 

podmínky ustanovení odstavce 2 pism. i) a odstavce 3 pism. b) a 

s výjimkou pro speciální automobily, zejména policejní, hasičské a sanitní 

b) nákupní zařízení, popřípadě tržiště stánkového charakteru 

c) všechny typy čerpacích stanic pohoných hmot neodpovídajících podmínce 

přípustnosti uvedené v odstavci 3. 

  



PROVOZOVNY 

 

14 
 

4.2 Zastavěné území s charakterem smíšeným individualního bydl ení 

v předměsti   

1. Smíšená území s předměstským individuálním bydlením jsou v grafické a 

textové příloze značena oranžovou barvou s indexem „SIN-2“. Smíšené území 

s bydlením individualního charakteru v předměstí je území s velmi různorodou 

skladbou činností, dějů a zařízení obytných převážně ve víceúčelových domech a 

činností, dějů a zařízení podnikatelských v podstatě nerušících bydlení. Zástavbu 

smíšených území s převážujícím obytným charakterem individuálním v předměstí 

mohou tvořitindividuální domy, jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy, 

popřípadě bytové (nájemní), vily nebo bytové domy (bodové domy) s bydlením 

individualního charakteru. Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské činnosti, 

zaměřené především na poskytování široké škály služeb obchodních a správních, 

služeb stravovacích a ubytovacích, zdravotnich a sociálních, vzdělavacích, 

kulturních, kultovních, sportovních a rekreačních, nezbytným zařízení infrastruktur a 

technických, pro dopravní obsluhu a dopravu v klidu, činností, dějů a zařizení 

administrativních, servisních a výrobních malého a středního rozsahu o podlažní 

ploše nejvýše 250m2. 

 

2. Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích: 

a) zařízení administrativní 

b) obchody 

c) provozovny veřejného stravování 

d) ubytovací zařízení 

e) řemeslné provozovny 

f) zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotnická, školská a pro sportovní 

účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnosti a center 

pohybových aktivit 

g) zábavní, nejsou-li z důvodu účelu nebo své velikosti přistupná pouze 

v centrálních územních nebo ve zvláštních území určených pro rekreaci a 

sport 

h) parkovací stání a odstavná stání a garaže pro potřeby vyvolané 

přípustným využitím území příslušného makrobloku, a to do počtu 

100stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 
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i)     služby policie 

 

3. Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích: 

a) čerpací stanice pohonných hmot, jsou-li plně včleněny do jednotného 

funkčního celku s objekty prakovacích garáží nebo provozovnami služeb, 

obchodu a výroby, jsou-li zároveň přímo napojeny na trasy automobilové 

dopravy, a to s vyloučením čerpání ropných produktů pro těžkou nákladní 

dopravu 

b) parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu stání 

250 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 

c) dočasné zahrádky za podmínek stanovených v článku 84 této vyhlašky 

 

4. Nepřipustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení velkoskladovací a 

velkovýrobní nebo činnosti, děje a zařizení, které zátěží nadměrné narušují 

prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností, dějů a 

zažízení chovatelských a pěstitelských, a které buď jednotlivě anebo režim 

stanovený touto vyhláškou, regulačními plány a obecně závaznými předpisy 

o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zejména 

zřizovat a provozovat na těchto územích: 

 

a) rozsáhlá nákupní zařízení, popřípadě soustředěná tržiště stánkového 

charakteru s kapacitou více než 10 stánků 

b) parkovací stání, odstavná stání a garaže pro nákladní automobily a 

autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, s výjimkou pro speciální 

automobily, zejména policejní, hasičské a sanitní 

c) čerpací stanice pohonných hmot, nesplňuji-li podmínky stanovené 

v odstavci 3 
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4.3 Zastavěné území s charakterem smíšeným individuálního bydl ení 

v příměstí 

 

1. Smíšená území s příměstským individuálním bydlením jsou v grafické a 

textové příloze značena oranžovou barvou s indexem „SIN-3“. Smíšené území 

s bydlením individuálního charakteru v příměstí je území s velmi různorodou 

skladbou činností, dějů a zařízení obytných převážně ve víceúčelových domech a 

činností, dějů a zařízení podnikatelských v podstatě nerušících bydlení. Zástavbu 

smíšených území s převážujícím obytným charakterem individuálním v příměstí 

mohou tvořit individuální domy, jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy, 

popřípadě bytové (nájemní), vily nebo bytové domy (bodové domy) s bydlením 

individualního charakteru. Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské činnosti, 

zaměřené především na poskytování široké škály služeb obchodních a správních, 

služeb stravovacích a ubytovacích, zdravotnich a sociálních, vzdělavacích, 

kulturních, kultovních, sportovních a rekreačních, nezbytným zařízení infrastruktur a 

technických, pro dopravní obsluhu a dopravu v klidu, činností, dějů a zařizení 

administrativních, servisních a výrobních malého a středního rozsahu o podlažní 

ploše nejvýše 1500m2. 

 

2. Připustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích: 

a) samostatné provozovny výroby a služeb 

b) stavby pro bydlení 

c) samostatná zařízení administrativní 

d) samostatné obchody 

e) samostatné provozovny veřejného stravování 

f) samostatná ubytovací zařízení 

g) zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotnická, školská a pro sportovní 

účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnosti a center 

pohybových aktivit 

h) zahradnictví 

i)     zábavní, nejsou-li z důvodu účelu nebo své velikosti přístupná pouze 

v centrálních územních nebo ve zvláštních území určených pro rekreaci a 

sport 

j)     servisní zažízení 
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k) parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu stání 

250 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 

l)      služby policie 

 

3. Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích: 

a) čerpací stanice pohonných hmot, 

b) parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu stání 

250 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu, 

c) nákupní a servisní zařízení s kapacitou až do 5000m2 celkové podlažní 

plochy 

d) dočasné zahrádky za podmínek stanovených v článku 84 této vyhlášky 

 

4. Nepřipustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení velkoskladovací, 

velkovýrobní, nebo činností, děje a zařizení, které zátěží nadměrné narušují 

prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností, dějů a 

zažízení chovatelských a pěstitelských, a které buď jednotlivě anebo režim 

stanovený touto vyhláškou, regulačními plány a obecně závaznými předpisy 

o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zejména 

zřizovat a provozovat na těchto územích: 

 

a) nákupní zařízení nad 5000m2 celkové podlažní plochy 

b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a 

autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, ledaže jsou splněny 

podmínky ustanovení odstavce 2 pism. k) a odstavce 3 pism. b) a 

s výjimkou pro speciální automobily, zejména policejní, hasičské a sanitní 
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4.4 Zastavěné území s charakterem smíšeným individualního bydl ení na 

venkov ě 

 

1. Smíšená území s  individuálním bydlením na venkově jsou v grafické a 

textové příloze značena oranžovou barvou s indexem „SIN-4“. Smíšené území 

s bydlením individuálního charakteru na venkově je území s velmi různorodou 

skladbou činností, dějů a zařízení obytných převážně ve víceúčelových domech a 

činností, dějů a zařízení podnikatelských v podstatě nerušících bydlení. Zástavbu 

smíšených území s převážujícím obytným charakterem individuálním na venkově 

mohou tvořit individuální domy, jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy, 

popřípadě bytové (nájemní), vily nebo bytové domy (bodové domy) s bydlením 

individualního charakteru. Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské činnosti, 

zaměřené především na poskytování široké škály služeb obchodních a správních, 

služeb stravovacích a ubytovacích, zdravotnich a sociálních, vzdělavacích, 

kulturních, kultovních, sportovních a rekreačních, nezbytným zařízení infrastruktur a 

technických, pro dopravní obsluhu a dopravu v klidu, činností, dějů a zařizení 

administrativních, servisních a výrobních malého a středního rozsahu o podlažní 

ploše nejvýše 1500m2, které svým charakterem nepopírají souvislost neruší soulad 

s nezastavitelným územím kulturní krajiny, ani souvislost a soulad s územím zeleně 

venkovských usedlostí a rezidenčního bydlení. 

 

2. Připustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích: 

a) stavby pro bydlení venkovského charakteru, které mají odpovídající 

užitkové zahrady a vedlejší zemědělské-samozásobitelské hospodářství 

b) zahradnické provozy 

c) obchody 

d) provozovny veřejného stravování 

e) nerušící řemeslné provozovny 

f) zařízení zdravotní, vzdělávací, kulturní a kultovní 

g) servisní zařízení s kapacitou do 1500m2 celkové podlažní plochy 

h) parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu stání 

50 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 
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i)     služby policie 

 

3. Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích: 

 

a) parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu stání 

250 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 

b) obchody, servisní a výrobní zařízení s kapacitou spojenou s funkcemi 

hlavního využití do 2000m2 celkové podlažní plochy na jeden makroblok 

c) dočasné zahrádky za podmínek stanovených v článku 84 této vyhlášky 

 

4. Nepřipustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení velkoskladovací a 

velkovýrobní nebo činnosti, děje a zařizení, které zátěží nadměrné narušují 

prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností, dějů a 

zažízení chovatelských a pěstitelských, a které buď jednotlivě anebo režim 

stanovený touto vyhláškou, regulačními plány a obecně závaznými předpisy 

o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zejména 

zřizovat a provozovat na těchto územích: 

 

a) nákupní zařízení nad 2000m2 celkové podlažní plochy na jeden makroblok 

b) autobazary a odstavná stání charakteru parkoviště a služeb pro motoristy 

c) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a 

autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, ledaže jsou splněny 

podmínky ustanovení odstavce 2 pism. k) a odstavce 3 pism. b) a 

s výjimkou pro speciální automobily, zejména policejní, hasičské a sanitní 

 

 

 

4.5 Zastavěné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlen í ve 

vnit řním m ěstě 

 

1. Smíšená území s kolektivním smíšeným bydlení jsou v grafické a textové 

příloze značena oranžovou barvou s indexem „SKOL-1“. Smíšené území 
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s bydlením kolektivnáho charakteru ve vnitřním městě je území s velmi různorodou 

skladbou činností, dějů a zařízení lokálního, celoměstského, popřípadě i 

regionálního dosahu v rovnováze s činnostmi, ději a zařízeními obytnými, převážně 

ve víceúčelových podstatně nerušících bydlení. Zástavbu smíšených území se 

smíšeným charakterem kolektivním ve vnitřním městě mohou tvořit individuální 

domy, jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy, popřípadě bytové (nájemní), vily 

nebo bytové domy (bodové domy) s bydlením individualního charakteru. Obvyklé a 

přípustné jsou podnikatelské činnosti, zaměřené především na poskytování široké 

škály služeb obchodních a správních, služeb stravovacích a ubytovacích, 

zdravotnich a sociálních, vzdělavacích, kulturních, kultovních, sportovních a 

rekreačních, nezbytným zařízení infrastruktur a technických, pro dopravní obsluhu a 

dopravu v klidu, činností, dějů a zařizení výrobních malého a středního rozsahu, 

zejména podnikatelských nákupních, popřípadě produkčních na celkové výměře 

obchodních ploch až do 5000m2,  

 

2. Připustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích: 

a) obchody a nákupní zařízení 

b) administrativní zařízení 

c) provozovny veřejného stravování 

d) ubytovací zařízení a hotely 

e) zábavní zařízení 

f) stavby pro bydlení 

g) zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotnická, školská a pro sportovní 

účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnosti a center 

pohybových aktivit 

h) byty jako součást objektu využívaného pro jiné účely než bydlení 

i)      parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu stání 

250 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 

j)     služby policie 

 

3. Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích: 
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a) čerpací stanice pohonných hmot, jsou-li úplně včleněny do jednotného 

funkčního celku s objekty prakovacích garáží nebo provozovnami služeb, 

obchodu a výroby, jsou-li zároveň přímo napojeny na trasy automobilové 

dopravy, a to s vyloučením čerpání ropných produktů pro těžkou nákladní 

dopravu, jsou-li úplně včleněny do jednotného funkčního celku s objekty 

hromadných garáží, jejichž kapacita je nejméně 50 stání do zařízení 

obchodu, služeb nebo administrativy 

b) parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu stání 

500 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 

c) nákupní zařízení a jiné podnikatelské (výrobní) zařízení s celkovou 

obchodní, popřípadě produkční plochou do 10 000 m2 najeden makroblok, 

a to za podmínek stanovených touto vyhláškou (članek 89, 99, 179 až 181 

a 182) pro ověřování přístupnosti činností, dějů a zařízení v území a jejich 

vlivu na prostředí 

 

4. Nepřipustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují 

prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně jakýchkoliv 

činností, dějů a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě 

anebo režim stanovený touto vyhláškou, regulačními plány a obecně 

závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. 

Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích: 

 

a) autobazary, 

b) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a 

autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, ledaže jsou splněny 

podmínky ustanovení odstavce 2 pism. k) a odstavce 3 pism. b) a 

s výjimkou pro speciální automobily, zejména policejní, hasičské a sanitní, 

c) soustředěná trvalá tržiště se stánkovým prodejem pravidelného charakteru 

(s přípustnou výjimkou sezónních trhů a občasných, časově a provozně 

regulovaných tržních prodejů), 

d) nákupní zařízení a výrobní zařízení s celkovou obchodní, popřípadě 

produšní plochou na 10 000 m2 na jeden pozemek. 
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4.6 Zastavěné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlen í v 

předměstí   

 

1. Smíšená území s předměstským individualním bydlení jsou v grafické a 

textové příloze značena oranžovou barvou s indexem „SKOL-2“. Smíšené území 

s bydlením kolektivnáho charakteru v předměstí je území s velmi různorodou 

skladbou činností, dějů a zařízení lokálního, celoměstského, popřípadě i 

regionálního dosahu v rovnováze a činnostmi, ději a zařízeními obytnými, převážně 

ve víceúčelových podstatně nerušících bydlení. Zástavbu smíšených území se 

smíšeným charakterem kolektivním v předměstí mohou tvořit individuální domy, 

jimiž se pro tento účel rozumí rodinné domy, popřípadě bytové (nájemní) vily nebo 

bytové domy (bodové domy) s bydlením individualního charakteru. Obvyklé a 

přípustné jsou podnikatelské činnosti, zaměřené především na poskytování široké 

škály služeb obchodních a správních, služeb stravovacích a ubytovacích, 

zdravotnich a sociálních, vzdělavacích, kulturních, kultovních, sportovních a 

rekreačních, nezbytným zařízení infrastruktur a technických, pro dopravní obsluhu a 

dopravu v klidu, činností, dějů a zařizení výrobních malého a středního rozsahu, 

zejména podnikatelských nákupních, popřípadě produkčních na celkové výměře 

obchodních ploch až do 5000m2,  

 

2. Připustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích: 

a) obchody a nákupní zařízení 

b) administrativní zařízení 

c) provozovny veřejného stravování 

d) ubytovací zařízení a hotely 

e) řemeslné provozovny 

f) stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnická, školská a pro 

sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnosti a center 

pohybových aktivit 

g) zábavní, nejsou-li z důvodu účelu nebo své velikosti přestupná pouze 

v centrálních územních nebo ve zvláštních území určených pro rekreaci a 

sport 
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h) parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu stání 

250 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 

i)     služby policie 

 

3. Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích: 

 

a) čerpací stanice pohonných hmot, jsou-li úplně včleněny do jednotného 

funkčního celku s objekty prakovacích garáží nebo provozovnami služeb, 

obchodu a výroby, jsou-li zároveň přímo napojeny na trasy automobilové 

dopravy, a to s vyloučením čerpání ropných produktů pro těžkou nákladní 

dopravu, jsou-li úplně včleněny do jednotného funkčního celku s objekty 

hromadných garáží, jejichž kapacita je nejméně 50 stání do zařízení 

obchodu, služeb nebo administrativy 

b) parkovací stání, odstavná stání a garde pro potřeby vyvolané podmíněně 

přípustkám využitím území příslušného makrobloku, a to až do počtu stání 

750 stání na jeden makroblok: podmínky zastavění se stanovují vždy pro 

jednotlivý pozemek, popřípadě parcelu 

c) nákupní zařízení a jiné podnikatelské (výrobní) zařízení s celkovou 

obchodní, popřípadě produkční plochou do 10 000 m2 najeden makroblok, 

a to za podmínek stanovených touto vyhláškou (članek 89, 99, 179 až 181 

a 182) pro ověřování přístupnosti činností, dějů a zařízení v území a jejich 

vlivu na prostředí. 

 

4. Nepřipustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují 

prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně jakýchkoliv 

činností, dějů a zařízení chovatelských a pěstitelských, a které buď jednotlivě 

anebo režim stanovený touto vyhláškou, regulačními plány a obecně 

závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. 

Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích: 

 

a) parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a 

autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, ledaže jsou splněny 
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podmínky ustanovení odstavce 2 pism. k) a odstavce 3 pism. b) a 

s výjimkou pro speciální automobily, zejména policejní, hasičské a sanitní 

b) nákupní zařízení a výrobní zařízení s celkovou obchodní, popřípadě 

produšní plochou na 10 000 m2 na jeden makroblok 
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5 Závěr 

Při řešení projektové dokumentace je nutno přihlédnout k veškerým 

technickým požadavkům stavby. Stavba musí také splňovat nejen požadavky 

technické, ale je nutno přihlédnout i požadavkům provozním, tak aby bylo možno co 

nejefektivnější využití daného objektu. Dojde-li ke splnění všech výše uvedených 

požadavků a požadavku dotčených orgánů státní správy je možno vydat stavební 

povolení na daný objekt. V okamžiku kdy je stavba realizována v souladu 

s projektem pro stavební povolení je možno přistoupit k jejímu zkolaudování a 

zahájení jejího provozu. 
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