
Příloha DZ č. 1 – Funkční využití území ve znění OOP č. 6/2009 (Z 1000/00) 

OB - čistě obytné  

Území sloužící pro bydlení. 

Funkční využití:  

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). 

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální 

péče.  

Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy 

(to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  

Doplňkové funkční využití:  

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná 

plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro 

osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:  

Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací 

zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování 

dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby 

místního významu1.  

Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID). 

Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 

 

 

VV – Veřejné vybavení 

Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména 

pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný 

bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu. 

Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby 

obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální  dostupnosti 

zařízení.  

Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou 

funkcí nelze umístit v převažujícím podílu celkové kapacity.  

Funkční využití:  

Školy a školská zařízení3, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální 

péče4, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a 

obřadní síně, vysokoškolská zařízení.  

Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše 

související s vymezeným funkčním využitím).  

Služební byty2 a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného vybavení (to vše pro 

uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

                                                           
1 jako nerušící služby nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy 

vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot. 
3 školy a školská zařízení ve smyslu § 7 školského zákona, zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení, zapisované MŠMT 

ČR, na základě § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školského zákona). 
4 zařízení sociální péče ve smyslu zákona č.108/2006, o sociálních službách 
2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., 

kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn. 
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Doplňkové funkční využití:  

Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, 

nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:  

Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve smyslu 

§ 7 školského zákona3. 

Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, 

čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb 

území vymezeného danou funkcí). 

 

                                                           
3 školy a školská zařízení ve smyslu § 7 školského zákona, zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení, zapisované MŠMT 

ČR, na základě § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školského zákona). 


