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(F75) V zastavitelné ploše bude výstavba organizována tak, že bude vždy navazovat na pozemky již 
zastavěné, bez vzniku nežádoucích proluk. 

(F76) Při umísťování staveb pro bydlení bude v rámci územního řízení prokázáno dodržení hygienických limitů 
hluku v chráněných prostorech stavby ve vztahu k hlukové zátěži ze stávajících a budoucích zdrojů 
hluku. 

Specifické podmínky  

(F77) Ke všem nově umisťovaným stavbám musí být zajištěn přístup pro požární techniku s odpovídajícími 
parametry dle ČSN a předpisů, tedy s dostatečnou šířkou, poloměry otáčení, únosností, obratišti, 
výhybnami a dopravním značením. Šířka komunikace musí být navržena tak, aby byla možnost 
vybudovat nadzemní hydranty jako zdroje požární vody. Zároveň nesmí být ztížen přístup ke stávajícím 
objektům. 

(F78) Připojení nemovitosti (pozemků a staveb) k silnicím nebo k místním komunikacím a sjezdy z pozemních 
komunikací na sousední nemovitosti budou navrhovány a prováděny z místních komunikací nebo 
veřejně přístupných účelových komunikací. Ze silnic a neveřejných účelových komunikací budou tato 
připojení a sjezdy navrhovány jen v případě, že dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou prokáže, 
že toto připojení a sjezd není možno řešit podle první věty tohoto odstavce. 

(F79) Výstavba v zastavitelných plochách a plochách přestavby je podmíněna zajištěním napojení na 
technickou infrastrukturu za podmínek stanovených v kap. D.2. 

F.2.5 BI - bydlení individuální 

(F80) Hlavní využití:  

a) rodinné domy včetně zahrad,  

b) provozovny nerušící výroby a služeb a obchodu integrované v rodinných domech, 

s nezbytným zázemím  

(F81) Přípustné využití:  

a) stavby veřejného občanského vybavení např. církevní stavby, stavby pro kulturu jako součást 
veřejných prostranství, 

b) samostatné stavby provozoven nerušící výroby a služeb;  

c) venkovní sportoviště a dětská hřiště, 

d) veřejná prostranství vč. parkových úprav, mobiliáře, drobných staveb (přístřešky apod.) a vodních 
prvků,  

e) místní a účelové komunikace, 

f) parkoviště na terénu, 

g) autobusové zastávky, 

h) vedení a zařízení technické infrastruktury, 

(F82) Podmíněně přípustné využití:  

a) stavby pro nekomerční chovatelskou a pěstitelskou činnost za podmínky, že vlivy z této činnosti 
nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení v objektech bydlení v okolí, 

b) plochy Z20, Z46 – bude respektováno bezpečnostní pásmo VTL plynovodu nad 40 barů, umístění 
staveb v bezpečnostním pásmu plynovodu je podmíněno předchozím vydáním písemného 
souhlasu provozovatele tohoto zařízení, 

c) plocha P50 – využití plochy je podmíněno napojením na technickou a dopravní infrastrukturu.  

(F83) Nepřípustné využití: stavby a činnosti, které nejsou v souladu s hlavním využitím, přípustným či 
podmíněně přípustným využitím. 
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Podmínky prostorového uspořádání 

(F84) Při umisťování nových staveb a při změnách stávajících staveb je nutné respektovat: 

a) typy urbanistických struktur RZ, RN a K, 

b) maximální výškové hladiny, 

které jsou pro plochy BI vymezené ve výkrese I.2b. 

(F85) V plochách se strukturou RZ a K budou rodinné domy a samostatné provozovny umístěny tak, aby byla 
dodržena jednotná hrana zástavby, která je určena:  

a) u ploch stabilizovaných hranou zástavby ostatních staveb v ulici, 

b) u ploch zastavitelných a ploch přestavby čárou maximálně 6 m od uliční hrany. 

Tato podmínka se nevztahuje na samostatné garáže a stavby provozoven, které jsou součástí pozemku 
rodinného domu. Ty mohou být umístěny dále od uliční hrany. 

(F86) Ve stabilizovaných plochách se strukturou K budou vedlejší stavby a zařízení umístěny pouze za 
podmínky, že nenaruší charakter a urbanistické uspořádání zástavby. 

(F87) V plochách se strukturou RN budou stavby umístěny s ohledem na okolní zástavbu. 

(F88) Ve veřejném prostranství budou stavby vybavenosti a drobné stavby umístěny s ohledem na kompoziční 
řešení veřejného prostranství. 

(F89) Minimální výměra pozemku pro rodinné domy se stanovuje:  

a) pro plochy stabilizované 600 m2 na jeden byt. 

b) pro plochy zastavitelné a plochy přestavby:  

b.1)  700 m2 pro rodinný dům s jedním bytem, 

b.2)  700 m2 pro dům se dvěma byty,  

b.3)  1000 m2 pro dům se třemi byty. 

(F90) Ve stabilizované ploše lze výjimečně umístit rodinný dům s jedním bytem na stávajícím pozemku o 
rozloze minimálně 500 m2.  

(F91) V případě, že je podle tohoto územního plánu pro výstavbu rozdělován pozemek o větší výměře, musí 
minimální výměru podle odstavce (F89) splnit všechny pozemky vzniklé rozdělením. Pokud některý 
z pozemků vzniklých rozdělením přiléhá ke stavbě rodinného domu, počítá se zastavěná plocha tohoto 
rodinného domu do výměry tohoto pozemku.  

(F92) Dělení pozemku stavby hlavní na části dle počtu bytů v této stavbě je nepřípustné. 

(F93) Výměru pozemku pro stavbu provozovny umístěnou na samostatném pozemku se stanovuje minimálně 
700 m2 a maximálně 1500 m2. Uvedená minimální výměra pozemku se vztahuje na pozemky nově 
vzniklé dělením po nabytí účinnosti ÚP Neratovice, u stávajících pozemků lze výjimečně připustit i nižší 
výměru. 

(F94) Podmínky zastavěnosti pozemku se stanovují následovně:  

Struktura Pozemek pro  
míra zastavění 

pozemku 
koeficient zeleně na 

rostlém terénu 

RZ, RN 
rodinný dům 30 % 50 % 

provozovnu  40 % 40 % 

K stavbu bez rozlišení  50 % 40 % 

(F95) V zastavitelných plochách a plochách přestavby bude výstavba organizována tak, že bude vždy 
navazovat na pozemky již zastavěné, bez vzniku nežádoucích proluk. 
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(F96) Při umísťování staveb pro bydlení bude v rámci územního řízení prokázáno dodržení hygienických limitů 
hluku v chráněných prostorech stavby ve vztahu k hlukové zátěži ze stávajících a budoucích zdrojů 
hluku. 

Specifické podmínky  

(F97) Ke všem nově umisťovaným stavbám musí být zajištěn přístup pro požární techniku s odpovídajícími 
parametry dle ČSN a předpisů, tedy s dostatečnou šířkou, poloměry otáčení, únosností, obratišti, 
výhybnami a dopravním značením. Šířka komunikace musí být navržena tak, aby byla možnost 
vybudovat nadzemní hydranty jako zdroje požární vody. Zároveň nesmí být ztížen přístup ke stávajícím 
objektům. 

(F98) Připojení nemovitosti (pozemků a staveb) k silnicím nebo k místním komunikacím a sjezdy z pozemních 
komunikací na sousední nemovitosti budou navrhovány a prováděny z místních komunikací nebo 
veřejně přístupných účelových komunikací. Ze silnic a neveřejných účelových komunikací budou tato 
připojení a sjezdy navrhovány jen v případě, že dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou prokáže, 
že toto připojení a sjezd není možno řešit podle první věty tohoto odstavce. 

F.2.6 RI – chatové osady 

Podmínky využití  

(F99) Hlavní využití: stavby pro rodinnou rekreaci (rekreační chaty) s nezbytným zázemím v chatových 
osadách. 

(F100) Přípustné využití: 

a) samostatné užitkové zahrady a sady, 

b) dětská hřiště, 

c) místní a účelové komunikace, 

d) vedení a zařízení technické infrastruktury. 

(F101) Nepřípustné využití: stavby a činnosti, které nejsou v souladu s hlavním využitím, přípustným či 
podmíněně přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání 

(F102) Při umisťování nových staveb a při změnách stávajících staveb je nutné respektovat: 

a) typy urbanistické struktury RN, 

b) maximální výškové hladiny, 

které jsou pro plochy RI vymezené ve výkrese I.2b. 

(F103) Podmínky zastavěnosti pozemku se stanovují následovně:  

Struktura Pozemek pro  
maximální zastavěná 
plocha stavbou pro 

rekreaci 

koeficient zeleně na 
rostlém terénu 

RN stavbu pro rekreaci  50 m2 65 % 

Specifické podmínky  

(F104) Ke všem nově umisťovaným stavbám musí být zajištěn přístup pro požární techniku s odpovídajícími 
parametry dle ČSN a předpisů, tedy s dostatečnou šířkou, poloměry otáčení, únosností, obratišti, 
výhybnami a dopravním značením. Šířka komunikace musí být navržena tak, aby byla možnost 
vybudovat nadzemní hydranty jako zdroje požární vody. Zároveň nesmí být ztížen přístup ke stávajícím 
objektům. 

(F105) Připojení nemovitosti (pozemků a staveb) k silnicím nebo k místním komunikacím a sjezdy z pozemních 
komunikací na sousední nemovitosti budou navrhovány a prováděny z místních komunikací nebo 


