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VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

náměstí, náves, tržiště

Loučka (Rajhradice)Veselí nad Lužnicí

Kambodža- Phnompenh



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 

navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, 
hřbitova, železniční stanice

Srch Nížkov

Krnov Bílina



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

navazující prostranství dalších objektů občanské vybavenosti

za podmínky, že jde o objekt ve vlastnictví obce

Definice občanského vybavení dle stavebního zákona:

§ 2, odst. 1), k) 3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící 
například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;

péče o rodiny

vzdělání a výchova

sociální služby

zdravotní služby

kultura

veřejná správa

ochrana obyvatelstva



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Mezi další objekty občanské vybavenosti konkrétně počítáme :

(pokud jsou veřejně přístupné a jsou ve vlastnictví obce)

• školy a výchovná zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, DDM, internáty, domovy mládeže, 
koleje, zařízení pro dětské skupiny)

• kulturní zařízení (divadlo, kino, klub, kulturní dům, knihovna, muzeum)
• tělovýchovy a sportu (bazén, venkovní koupaliště, tělocvična, posilovna, 

sportovní haly a areály, apod.)
• zdravotnické zařízení (polikliniky, nemocnice, ordinace, ambulance, lékárna, 

lázně)
• zařízení sociální péče (stacionář, domov důchodců, pečovatelské domy apod.)
• maloobchod, specializované obchody, tržnice, trhy, služby (holič, čistírna, 

opravny, apod.)
• objekty veřejné správy a administrativy
• kulturní památky, jakož to i pomník, kaple, zvonice, zvoničky
• vědecké, výzkumné zařízení (vědecké parky)
• smuteční síně a krematoria
• zařízení pro ochranu obyvatelstva (Policie, Městská policie, Hasičský záchranný 

sbor - JPO)
• informační centrum



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

objekty občanské vybavenosti 

(pokud jsou veřejně přístupné a jsou ve vlastnictví obce)

• Objekt z vyjmenovaných – nebude se dále řešit, jak je objekt zapsán v 
katastru nemovitostí a územním plánu.

• Objekt z definice, ale není mezi vyjmenovanými – musí být objekt zapsán jako 
objekt občanské vybavenosti v katastru nemovitostí nebo v územním plánu.



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

objekty občanské vybavenosti 

(pokud jsou veřejně přístupné a jsou ve vlastnictví obce)

• návaznost !!!

• Musí se jednat o funkční návaznost a prostor musí navazovat/sousedit s 
objektem občanské vybavenosti.

• Nesmí mezi objektem a veřejným prostranstvím vést komunikace.



Solitérní herní prvky x hřiště

znaky dětského hřiště

• Oplocení – je-li oploceno, je to hřiště.
• Certifikace – je-li certifikováno, jako 

hřiště, je to hřiště.
• Provozní řád – je-li přítomen provozní 

řád hřiště, je to hřiště.
• Funkce daného prostoru je POUZE hřiště, tzn. 

není to vícefunkční prostor
• Doplnění herního prvku ke souboru stávajících 

herních prvků



Solitérní herní prvky

• Slouží k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství.
• Jsou certifikovány jako samostatné prvky.



Solitérní herní prvky

• Slouží k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství
• Jsou certifikovány jako samostatné prvky



Děkuji za pozornost


