
3.3.9.  PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI (O.) 

1. Plochy veřejné vybavenosti jsou území monofunkčního charakteru určená pro soustředěné umístění 
obslužných činností sektorového, městského, výjimečně nadměstského, významu.  

2. Určujícím typem zástavby jsou stavby a objekty vybavenosti odpovídající svým charakterem stávající 
zástavbě.  

TABULKA Č. 3.3/9 – SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI (O.) 
Plocha  Stavby přípustné Podmínka, limita 

Obchodní zařízení a služby (OS) 

obchodní domy, supermarkety maximální prodejní plocha 2500 m2 
integrované provozovny služeb  
integrované jídelny, bufety a restaurace  
integrovaná kulturní zařízení (např. 
knihovny, galerie, menší kluby)  

integrované kanceláře  
integrovaná zdravotnická zařízení 
(ordinace)  

mateřské školy podmíněně – pro potřeby uživatele 
integrovaná zařízení pro vzdělávání a 
mimoškolní činnost (např. přednáškové 
sály, klubovny ap.) 

 

hotely,  penziony, hostely  maximální kapacita 50 lůžek 

Zdravotní a sociální péče (OZ) 

polikliniky, specializované kliniky  
stavby pro bydlení sociálního 
charakteru (např. domy penziony, 
domy s pečovatelskou službou) 

 

mateřské školy  podmíněně – pro potřeby uživatele
stavby pro sociální účely (např. 
domovy důchodců, azylové domy) městského významu 

integrované prodejny   
integrované kanceláře  

Školství (OŠ) 

základní školy, střední školy a učiliště 
vč. vybavenosti  

mateřské školy podmíněně – pro potřeby uživatele 
Integrovaná zařízení mateřských škol  
integrovaná zařízení pro vzdělávání a 
mimoškolní činnost (např. přednáškové 
sály, klubovny ap.)  

 

Kultura, věda (OK) 
 

stavby pro kulturu (např. divadlo, 
přírodní divadlo, dům kultury) 
městského a nadměstského významu  

 

stavby pro vědu a výzkum   
integrované jídelny, bufety a restaurace  
integrované prodejny  
integrovaná kulturní zařízení (např. 
knihovny, galerie, menší kluby)  

integrované kanceláře  
mateřské školy podmíněně – pro potřeby uživatele 
integrovaná zařízení pro vzdělávání a 
mimoškolní činnost (např. přednáškové 
sály, klubovny ap.). 

 

Církevní objekty (OC) kostely, kaple, modlitebny a kláštery, 
farní úřady,   

Veterinární klinika (OV) 

veterinární klinika městského – nadměstského významu 
integrované prodejny  
integrované kanceláře  
samostatný areál městského útulku  

Policie (OP) policejní centrály  
Hasiči (OH) stanice HZS  

Cestovní ruch a rekreace (OR) 

samostatné areály služeb cestovnímu 
ruchu (ubytování, stravování, sportovní a 
rekreační zařízení) 

 

autokempy, kempy, letní tábory  
3. Stavby a úpravy neuvedené v tabulce č. 3.3/9 a v článku 3.3.1 jsou v plochách veřejné vybavenosti 

nepřípustné. 


