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KOMERČNÍ PLOCHY A SKLADOVÁNÍ
LOKALITA Z 03, Z 05, Z 16
VK – komerční plochy a skladování
Regulace:

Slouží k umístění prostorů pro komerční využití, skladovacích i nevýrobních služeb podstatně
neobtěžujících své okolí
Přípustné využití:
- obchodní, kancelářské a správní budovy
- odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy
- nerušící provozy
- sklady a skladovací plochy
- zeleň liniová a plošná
Podmíněné funkční využití:
- nezbytné plochy technického vybavení a komunikace
- příslušné komunikace pěší a vozidlové
Urbanistický regulativ:
- max. výška - 13m
- max. koeficient zastavěnosti plochy – 50 %, vyjma zpevněných ploch
- přístupová komunikace do areálu bude vybudována pouze z exitu Úžice
- podél oplocení areálu bude osazena liniová izolační zeleň
Další požadavky :
- likvidaci splaškových vod v území nutno řešit intenzifikací ČOV

LOKALITA Z 21
VK – komerční plochy a skladování
Regulace:

Slouží k umístění prostorů pro komerční využití, skladovacích i nevýrobních služeb podstatně
neobtěžujících své okolí
Přípustné využití:
- obchodní, kancelářské a správní budovy
- odstavná stání a garáže sloužící funkci plochy
- nerušící provozy
- sklady a skladovací plochy
- zeleň liniová a plošná
Podmíněné funkční využití:
- nezbytné plochy technického vybavení a komunikace
-

příslušné komunikace pěší a vozidlové

Urbanistický regulativ:
- max. výška - 12m
- max. koeficient zastavěnosti plochy – 50 %, vyjma zpevněných ploch
- podmínkou nové výstavby budov je zachování stávající zeleně a dodržení ochranného pásma lesa
- podél oplocení areálu bude osazena liniová izolační zeleň
Další požadavky :
likvidaci splaškových vod v území nutno řešit intenzifikací ČOV
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