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KAPITOLA 3 
ZONING MĚST V USA 
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Anotace 
 
Zoning New York. Zoning v největším a nejsložitějím demokraticky spravovaném městě na světě. 
Správa města zde vede zápas o to, aby zoning zvládal mnohostranné požadavky na jeho obsah, 
a poskytoval podklad pro uživatele města i pro jeho správu co nejpodorobnější a nejaktuálnějí. 
Jako vstup do problematiky zoningu není proto případ New Yorku nejvhodnější, protože je také 
nejsložitější. 
 
Zoning Chicaga. Chicago bylo u zrodu regulace stavebních aktivit v USA, jeho zoning je 
propracovaný a v současnosti se modernizuje, možnost získávání dat se však ztěžuje. Jako 
"hlavní město" mrakodrapů, má v zoningu jejich další vznik povolen. Od plošné aplikace zoningu 
se město odkloňuje a přechází k rehabilitaci celého okrsku nebo tras, aby se dosáhlo zřetelného 
lokálnější zlepšení.   
 
Zoning vznikající metropole (Nashville/Davidson County, stát Tennessee) 
Změna statutu Nashville/Davidson County a sjednocení zoningu města a okresu se ukázaly jako 
složité a nákladné. Nový zoning bude pokročilý (shlukování zástavby,  překryvné distrikty 
(overlay). Inovace zoningu: egulativy využití území ISR na svažitých územích, typy a regulace 
izolační zeleně (buffery) mezi rozdílnými distrikty. 
 
Konvenční zoning města Ogden, stát New York. Zoning Ogdenu je konvenčního typu, podle 
zákonů pro města státu New York, aplikovaný  ve starším památkovém průmyslovém městě. 
Okresní město McMinnville (Oregon). Rychle roustoucí město (30 tis.obyv. 2011) s fungujícím 
dochovaným jádrem, v úrodné krajině. Na internetu: popis strategicého plánu, přiměřený zoning, 
dobrá grafická dokumentace, obsažný a informativní text. Využití pokročilých technik správy 
území (PUD jako procedura změn zoningu, propojení zpningu na zákon o dělení pozemků). Silná 
správa území okresem (hranice plošného růstu města, limity obsluhy okolí městskou 
infrastrukturou, ochrana zdrojů, malý rozptyl do krajiny).  
 
Město Belmont v aglomeraci Charlotte (North/South Carolina).  
Menší město ve spontánně se rozvíjející aglomeraci na hranici dvou států Unie. Město s 
reservami pro další růst, s ambicemi být kulturním centrem aglomerace Charlotte. Realizace 
skupin řadových rodinných domů TND na společném pozemku. Mapa zoningu, regulativy. 
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3.1 PŘÍRUČKA K ZONINGU MĚSTA New York 
(podle NYC Zoning Handbook: A Guide to New York City's Zoning Resolution) 
Zdroj: http://tenant.net/ 
 
O B S A H 
 
NYC 1 - ÚVOD 
NYC 2 - ZONING NEW YORK CITY 
 Regulativy 
 Skupiny činností 
 Parkování na pozemcích 
 Zákon o zonování  
 
NYC 3 - OBYTNÉ DISTRIKTY  "R" 
 Kontextuální distrikty 
 Quality Housing program  
 Příklad 1: Izolovaný rodinný dům  
 Příklad 2 - Typické obytné budovy v zóně R6 New Yorku 
 Příklad 3 Quality Housing Program - kontextuální distrikt 
 
NYC 4 - KOMERČNÍ DISTRIKTY "C"  
 Přehled základních druh ů komer čních distrikt ů: 
 C1: Místní  (základní) maloobchod a služby (lokální potřeby) 
 C2: Místní (základní) maloobchod a služby (lokální potřeby), obytná funkce 

C3: Pobřežní rekreační oblast 
C4: Všeobecný obchodní distrikt, shopping centra mimo CBD (Distrikty C4-1 mají FAR=1, 
C4-7 mají FAR=10. 

 
NYC 5 - VÝROBNÍ DISTRIKTY "M"  
 
NYC 6  - VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ (Community facilities)  
 
NYC 7 - PARKING 
 
NYC 8 - ZONING "LOFT" ČTVRTÍ  
 
NYC 9 - KONTEXTUÁLNÍ ZONING OBYTNÝCH DISTRIKTÚ  (Contextual Districts) 
 
NYC 10 - SPECIÁLNÍ TECHNIKY ZONINGU  
 Ekonomicky heterogenní obytná území (inclusionary housing) 
 Transfer práv na výstavbu 
 Rozsáhlé stavby (large-scale developments, obdoba PUD) 

 
NYC 1 - ÚVOD 
 
Zoning formuje město. Zónováním město ovládá rozměry budov, hustotu obyvatel, způsob, jakým 
je území využito. Spolu s rozpočtem, daněmi, odstraňováním chudoby, je zoning klíčový nástroj 
pro vedení městské politiky. 
Průkopnická byla v r.1916 Zoning resolution, ač šlo o jednoduchý dokument, byla proto 
výsledkem rozsáhlé debaty občanů města. Byly zavedeny regulativy výšky a odstupů a 
prostorové oddělení činností - např. továren, které byly shledány jako neslučitelné, od obytných 
skupin. 
Předpis z r.1916 se stal vzorem pro města po celých U.S.A., když ostatní rostoucí města zjistila, 
že problémy New Yorku nejsou ojedinělé. Poté co jiná města přejala New York model, model 
sám se nepřestal měnit. 
Zákon o zoningu byl stále doplňován. Musel odpovídat na nové technologie, na velké posuny ve 
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využití území města, na nové programy města a imigraci obyvatel. Doplněný zoning také musel 
splnit požadavek státu New York aby byl v souladu s "dobře rozmyšleným plánem".  
Nejvyšší soud U.S.A. v roce 1926 shledal, že zoning (případ Euclid, Ohio) je založen na plánu 
udržovat, chránit a zlepšovat obec, a že zoning je vhodným rozšířením obecní správy pro 
uskutečnění zákonů k ochraně veřejného zdraví, bezpečnosti, morálky a všeobecného blaha.  
V roce 1926 poskytlo usnesení o památkách (landmark) měřítko pro regulativy zoningu, a uznání, 
že zoning se musí vyvíjet aby odpovídal měnícím se potřebám měnících se časů  
Rozšiřování funkce zoningu a změny nakonec vedly k tomu, že zákon z r. 1916 již neposkytuje 
udržitelný rámec. Po dlouhých diskusích a veřejné debatě vznikl v r. 1961 současný zákon - 
"1961 Zoning Resolution". Ten koordinuje regulativy funkce a objemu (bulk - size) budov a 
zahrnuje předpisy o parkování. Zavádí "pobídkový zoning" (incentive zoning) nabízející bonus 
dalších podlažních ploch, aby povzbudil stavebníky kancelářských budov a obytných věžáků k 
vytváření veřejných prostranství - plazas - na svých pozemcích. Zdůrazněno je vytváření volného 
prostoru. Vznikl pružný dokument zahrnující nejlepší urbanistické, ekonomické a architektonické 
zkušenosti své doby. 
Neocenitelnou pomůckou pro urbanisty, investory a jiné odborníky je mapa zoningu města New 
York. (viz Obr.4  Mapa a legenda zoningu - Dolní Manhatan a Obr.5 Mapa zoningu - okolí 
Central Parku. 
Podrobnost této mapy ohromující, je z ní možné identifikovat i drobné plochy zeleně, grafické 
odkazy ukazují i jiné drobně plochy. 
Naproti tomu legenda k mapě je velmi stručná a čtení mapy vyžaduje mít při ruce i zákon o 
zoningu i další dokumenty územního řádu města New York, nebo odborníka. 
Velkou část plochy města zabírají pozemní komunikace, ulice, celkem 25% plochy. Ze zbytku 
území zajímají distrikty: R - bydlení, C - občanské vybavení veřejné i komerční, M - výroba, 
celkem 67%. Zbývajících 33 % plochy města jsou parky a rekreační území, školy, nemocnice, a 
jiné veřejné a soukromé instituce, technické vybavení města a velká letiště. 
Zoning reguluje využití území jen u distriktů R, C, a M. Komunikací  se netýká, jiných ploch města 
se týká jen částečně nebo okrajově: V rámci C jsou regulovány komerční části rekreačních zón. 
Parkování  vozidel je regulováno jen na vlastních pozemcích (ne na komunikacích). 
Výstavba v distriktech  R, C, a M je regulována zejména  
- po stránce účelu - využití pozemků (land uses) pro skupiny činností, 
- po stránce vlivu výrobních aj. činností na životní prostředí, 
- po stránce možnosti zastavění pozemků budovami, 
- v objemu budov (bulk-size) a jejich tvaru, 
- v parkování na vlastních pozemcích, 
- v umisťování reklam (signs). 
V každém distriktu R (bydlení) jsou dále regulovány: 
- minimální rozsah venkovního prostoru na jeden byt (dwelling unit), nebo maximálního podílu  
zastavěné plochy  
- počtu bytových jednotek nebo "zoning rooms" povolených na pozemku, 
- odstupy budov od ulic a hranic pozemků (yards). 
 



Jan Moučka: Zoning v USA  Kap. 3 2011        5 

 
Obr.1  Srovnání velkých m ěst USA a Prahy 
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Obr.2  Grafický dokument zoningu - zna čky 
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Obr.3  Terminologie zoningu 
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Obr.4  Mapa a legenda zoningu - Dolní Manhattan  
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Obr.5 Mapa zoningu - okolí Central Parku 

 
Regulativy 
 
Skupiny činností  
V zákonu je vymezeno 18 skupin činností. Činnosti ve skupině se vyznačují společnými 
charakteristikami funkcí a vlivů (nuissance) na okolí. Jsou uspořádány podle vzrůstajícího 
obtěžování svého okolí: 
Skupiny činností   1 až 4   obytné a správní činnosti 
Skupiny činností   5 až 9  maloobchod a služby 
Skupiny činností   10 až 12  regionální nákupní střediska 
Skupiny činností   13 až 15  pobřeží a rekreace 
Skupina činností   16    obsluha silničních vozidel 
Skupiny činností   17 až 18  výrobní. 
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Vlivy výrobních činností na životní prost ředí v okolí . 
Výrobní činnosti a některé rozsáhlé obchodní činnosti mají uložena omezení vlivů na okolí 
(performance standards), která limitují hluk, znečištění ovzduší a jiná obtěžující nebo škodlivé 
vlivy. Cílem je zabezpečit uživatelům okolních budov a veřejnosti denní světlo, vzduch a 
provětrání a bezpečnější a obytnější prostředí. 
 
Regulativy - objem budov  (bulk/size)  
U každého zoning distriktu je předepsán maximální hodnota FAR (floor area ratio, poměr sumy 
plochy nadzemních podlaží k ploše pozemku, veličina shodná s evropským COS). Pomocí FAR 
je regulována fyzická velikost budov, vyjádřená sumou podlažních ploch. V New Yorku je 
předpisován nejnižší FAR=0,5, nejvyšší FAR=15 je povolen v nejhustších kancelářských 
distriktech. V některých distriktech je možné FAR dále zvýšit při splnění určitých podmínek (při 
vytvoření veřejných prostranství - plazas - na vlastním pozemku). 
Regulativy - otev řený prostor (open space)  
V některých distriktech je nejmenší výměra otevřeného prostoru na pozemku stanovena 
regulativem OSR (open space ratio), minimálním procentem z celkové podlažní plochy budov. 
Regulativ - zastav ěná plocha  
Regulován je největší přípustný svislý průmět obrysů budov v procentech plochy pozemku (= 100 
x CES). 
Regulativ - hustota (obyvatel) v obytných distrikte ch  
Hustotou je míněn počet obyvatel žijících na jednotku plochy území. Počet obyvatel je vyjádřen 
počtem rodin, počtem domácností nebo počtem bytových jednotek. Doplňkem regulativu jsou 
předpisy jakou plochu mají mít byty, druh a nejmenší velikost místností. Jde tedy o regulativ, 
který podobně jako FAR reguluje velikost podlažní plochy obytných domů na pozemcích. 
Velikostní skladbu bytů může stavebník zvolit sám, tak aby vyhověl poptávce.  
Regulativ slouží městu jako podklad pro plánování škol, technického  vybavení a přepravy. 
Regulativ je vyjádřen velikostí pozemku, která musí připadat na bytovou jednotku nebo na 
místnost.  
Regulativ - umíst ění a výšky budov  
Zajistit uživatelům okolních budov a na ulicích denní světlo a vzduch mají   
- regulativy odstupů (yards) od hranic pozemku, 
- regulativy výšky a obrysů (gabaritu) budov.  
- regulativy odstupů budov umístěných na stejném pozemku, aj. 
Obecně je v New Yorku požadován u obytných budov zadní odstup 9,14 m, takže odstup dvou 
zadních průčelí obytných budov je nejméně 18,3 m, vzniká tak stejný prostorový komfort jako u 
typické 18,3 m široké ulice (viz analogie v meziválečné regulaci v Praze i později). 
U dvorů je stanovena minimální výměra, někdy také minimální prostor před "legálními" okny. 
Výšky a odskoky stěn 
V distriktech s vyšší a vysokou hustotou zástavby je obvykle regulována výška uličních zdí, při 
které již musí budova ustoupit za  teoretickou nakloněnou rovinu (sky exposure plane, viz obr.).  
V New Yorku však mohou věže o půdorysu do 40% velikosti pozemku "propíchnout" tuto rovinu - 
tak vznikají "mrakodrapy". 
V distriktech s nízkou zástavbou je určena výška obvodových zdí, nad kterou musí být šikmá 
střecha nebo ustupující podlaží. 
Regulace - Parkování na pozemcích  
Parkování na pozemcích je požadováno u většiny nové výstavby. V oblasti, kde by parkoviště 
způsobovala další růst dopravy a oblast je přitom dobře obsluhována hromadnou dopravou, jsou 
požadavky na parkování nízká nebo nejsou vyžadována vůbec (zejm. v Central Bussiness 
District). 
xxx 
Zákon o zónování  
 
Zákon není retroaktivní  
Regulativy neovlivňují stávající užívání nebo budovy, které byly legálně postaveny v souladu s 
předpisy v době stavby nebo byly jinak klasifikovány. Tyto jsou označeny jako "legální 
nesouladné činnosti" (legal non-conforming uses). Budovy, které jsou v soulady s regulativy o 
činnostech, ale nejsou v souladu s později platnými regulativy objemu a tvaru (bulk (size)) jsou 
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označovány jako "nesouladné budovy" nebo "nesplňující" (non-complying buildings). Musí splnit 
novější předpisy při svém rozšíření nebo přestavbě. Nesmějí se rekonstruovat v nesouladné 
podobě jestliže byly podstatně poškozeny. 
Kontextuální distrikty.  V letech 1984, 1987 a znovu 1989, byl zákon o zoningu doplněn novými 
a revidovanými obytnými distrikty. Tyto jsou doplněny příponami A, B. X nebo 1 (s výjimkou R7), 
a jsou označeny jako "contextual districts" - kontextuální distrikty. Zoning v nich má udržet formu 
a charakter existující čtvrti a současně umožnit příležitosti pro vhodnou novou zástavbu. 
V kontextuálních distriktech jsou regulovány jiné vlastnosti a/nebo jsou regulativy stanoveny ve 
specifické výši. 
Právní zábrany p ři změnách nebo dopl ňcích zoningu.   
Změny zoningu, které by mohly vést k obohacení majitele pozemků aniž by změna byla ve 
prospěch veřejných zájmů a cílů, může být napadena jako ilegální "spot zoning".  
Zoning nemá zbavovat majitele možnosti užívat jeho pozemek.. Taková akce může být soudem 
prohlášena za "neústavní konfiskaci bez soudního rozhodnutí".  
Uplatnění regulativů, které sníží cenu pozemku tím, že omezí druhy činností nebo objem budov, 
není nutně neplatné. Zákon vyžaduje, aby majitel byl odškodněn při záboru jeho pozemku pro 
veřejný účel. 
 

NYC 3  OBYTNÉ DISTRIKTY 
 
Obytné distrikty jsou označeny R, standardní jsou distrikty R1 až R10. Připojená čísla odpovídají 
povoleným "hustotám" (R1 má nejnižší, R10 nejvyšší) a některým odlišným regulativům, např. 
pro parking. Další připojené číslo nebo písmeno upozorňují na další, přídatné regulativy. 
Regulativy pro R1 až R10 až na výjimky platí i v distriktech odlišujících se je příponami. Distrikt 
R4 například je základem pro regulaci distriktů R4-1, R4A a R4B.  
Soustava tří regulativů: poměr podlažních ploch k ploše pozemku (FAR), výškový faktor (HF, high 
factor) a podíl nezastavěné části pozemku (OSR, open space ratio).    
V distriktech R10 směřuje povolení věžové části budov a bonus za vytvoření veřejného 
prostranství (plazas) k výškové zástavbě ("mrakodrapům") s malým podílem zastavěných ploch a 
budovami oddálenými od ulic. Podpora vzniku venkovních prostor u R6 až R10 někdy vede ke 
stavbě budov, které nejsou v měřítku k zástavbě okolí, k přerušení souvislých uličních průčelí, 
která jsou často charakteristická pro zástavbu v New Yorku.  

 
Tab.1  Obytné distrikty: P řípustné činnosti 
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Tab.2  Obytné distrikty: Minimální velikost pozemku  

 

 
Tab.3  Obytné distrikty: Regulace objemu obytných b udov 
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Tab.4  Obytná zástavba - odstupy budov (yards) 

Kontextuální distrikty 
V letech 1984 až 1989 byl zákon o zoningu doplněn o nové a revidované typy obytných distriktů. 
Tyto distrikty s příponami A, B, X  jsou "kontextuální" protože udržují známý charakter 
současných lokalit a zároveň vytvářejí přiměřené podmínky pro výstavbu. 
Kontextuální distrikty s menšími hustotami 
Donedávna výstavba z měřítka smývala rozdíly mezi obytnými lokalitami. Zdravé rodinné domy 
byly bourány a nahrazovány daleko většími bytovými domy. Vznikla potřeba regulace výstavby ve 
čtvrtích nízkých rodinných domů, požadující respektovat specifiku v objemech budov, jejich 
konfiguraci, užších pozemcích.  
Kontextuální distrikty se střední a zvýšenou hustotou 
Tendence zákona z roku 1961 vedla ke stavbě štíhlých vysokých budov, vedla k jejich 
neefektivnosti a přispěla tak ke snížení výstavby bytů.  
Doplňky zákona v 80-tých letech obsahují kontextuální distrikty i pro střední a zvýšenou hustotu  
Předepsané šikmé roviny (sky exposure planes) vymezující obrys budov uvnitř pozemků, 
umožňují předepsat jen regulativ FAR a vynechat regulativy HF a OSR. 
V kontextuálních distriktem je hustota obytné zástavby měřena počtem "bytových jednotek" 
(dwelling units) a požaduje se pro celý distrikt. Pro pozemek určité velikosti je tak dán maximální 
počet bytových jednotek, k němuž se dojde dělením plochy pozemku požadovaným minimálním 
pozemkem nutným pro každou bytovou jednotku. Tím je umožněna flexibilita ve vnitřním 
uspořádání bytů. 
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Quality Housing program  - program kvalitního bydlení je závazný pro kontextuální distrikty se 
střední a zvýšenou hustotou. Má vést k výstavbě bytových domů s kvalitou života v hustě 
zastavěném prostředí města (nižší zástavbě,  
Další složky programu jsou: vznik rekreační prostor, bezpečnost a ochrana regulací vlivu na okolí 
(Neighbourhood Impact) požadavky na obrys staveb, požadavky na ozelenění ulic a požadavky 
na velikost oken nad stavební řád. 
 
Příklad 1: Izolovaný rodinný d ům nebo dvojd ům pro 1 - 2 rodiny.  
Nejvyšší poměr podlažní plochy k ploše parcely FAR=0,75. Zvýšení FAR pro podkroví: 0,15 
Minimální odstupy: zadní: 9,1 m, přední: 3,7 m, boční: 2,4 m. 
Povolený počet bytových jednotek: 2 
Požadovaný počet odstavných stání: 2 
Přípustné využití pozemku: všechny druhy bytové zástavby pro trvalé bydlení, s výjimkou 
izolovaných rodinných domů. 
 
Příklad 2 - Typické obytné budovy v zón ě R6 New Yorku  
Nejvyšší poměr podlažní plochy k ploše parcely je předepsán FAR=2,14 
Požadovaný podíl nezastavěné plochy je nejméně 30% 
Minimální odstup zadní je 914 cm, ostatní odstupy nejsou požadovány. 
Počet stání: 70% z počtu bytů 
Přípustné funkční využití distriktu R6 - všechny druhy bytové zástavby pro trvalé bydlení, s 
výjimkou isolovaných rodinných domů.  
 
Příklad 3 - Návrh typické obytné budovy v kontextuáln ím distriktu "Quality Housing 
Program" 
Distrikt R6A je "kontextuální", tudíž jsou v distriktu R6A regulovány jiné vlastnosti a/nebo jsou 
regulativy stanoveny v jiné výši jiné výši. Z povinnosti zachovat v kontextuálním distriktu 
dochovaný charakter čtvrti vyplývá m.j. že se počítá s čistou plochou bytů (veškerá podlažní 
plocha po odečtení obvodových zdí, ploch technického vybavení, schodiště, výtahů, chodeb). 
Čistá plocha bytů je celkově jen asi 85% celkové podlažní plochy.  
Maximální koeficient FAR, stanoveny obrysy budov pomocí tzv. "sky exposure planes": Přední   
začíná 18,3 m nad uliční čarou a stoupá 1:1 směrem do parcely. Zadní začíná 610 cm nad čarou, 
vzdálenou 30,5 m od uliční čáry SKLON 1:1 (viz Obr. ).  
Minimální výměra pozemku na byt je 22 m 2.   
Požadavky Quality Housing Program: 
Sběr odpadků ve sklepě - 28 dm3 na bytovou jednotku, celkem 6,4 m3. Recyklační a odpadový 
manipulační  prostor v každém podlaží: 1,1 m2, celkem 6,7 m2 odečteno od podlažních ploch. 
Prádelna - Požadované stroje: 1 pračka na 20 bytových jednotek (dwelling units), 1 sušička pro 
40 bytových jednotek.  
Na 78 bytových jednotek bude 6 strojů, potřebný prostor prádelny bude  6,7 m2. Celkem 16,7 m2 
bude odečteno z podlažní plochy. 
Požadovaný rekreační prostor: 
Dětské hřiště (vnitřní nebo venkovní) 2% z podlažních ploch - 94 m2.  
Společný prostor vnitřní: 47 m2 
Společný prostor vnější: 235 m2 
Požadavky na odstavování vozidel: 
50% z počtu bytových jednotek, v daném případě 39 stání po 31,7 m2 (1450 m2) 
Bude zvoleno podzemní parkování pod budovou a pod částí nezastavěné plochy. Nepočítá se do 
podlažní plochy. 
Zeleň. Až 30% "zeleně" je možno vybavit jako rekreační prostor, v tomto případě bude využita 
zeleň nad podzemními garážemi. Požaduje jeden strom na každých 186 m2 zeleně, Podél ulice 
se požaduje zasadit každých 7,6 m strom. 
Regulativy v urbanistické terminologii:  
Kontextuální zóna. "Quality Housing Program". 
Nejvyšší poměr podlažní plochy k ploše parcely je předepsán FAR=3,0. 
Požadovaný podíl zastavěné plochy (CES) v návrhu 50%. 
Minimální odstup zadní 9,14,m (10,7 m v návrhu). 
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Minimální odstup přední ani boční nejsou požadovány. 
Požadovaná zeleň: přední odstup od ulice 50% na bočním a zadním odstupu. 
Přípustné funkční využití plochy - všechny druhy bytové zástavby pro trvalé bydlení, s výjimkou 
isolovaných rodinných domů.  
 
NYC 4 - KOMERČNÍ DISTRIKTY 
 

 
Tab.5   Komer ční distrikty - p řípustné činnosti 
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Tab.6   Bydlení v komer čních distriktech 

 



Jan Moučka: Zoning v USA  Kap. 3 2011        17

 
Tab.7A  FAR - komer ční distrikty 
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Tab.7B  FAR - vybavení - nekontextuální distrikty 
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Tab.7C  FAR - vybavení - nekontextuální distrikty 
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Tab.8   FAR - komer ční kontextuální distrikty 

 
Přehled základních druh ů komer čních distrikt ů: 
C1: Místní  (základní) maloobchod a služby (lokální potřeby) 
C2: Místní (základní) maloobchod a služby (lokální potřeby), obytná funkce 
C3: Pobřežní rekreační oblast 
C4: Všeobecný obchodní distrikt, shopping centra mimo CBD (Distrikty C4-1 mají FAR=1, C4-7 
mají FAR=10. 
C5: Omezený centrální obchodní distrikt (CBD pro město i region, vč. kanceláří). 
C6: Všeobecný centrální obchodní distrikt (General Central Commercial District, (pro město i 
region, vč. kanceláří) např. obchodní kontextuální zóny, např. komerční "loft district", dodržet 
např. kontinuitu uličních průčelí, harmonický vztah k existující zástavbě. 
C7: Komerční zábavní park. 
C8: Všeobecný distrikt služeb. 
 
Další činnosti v komer čních distriktech 
Bydlení a veřejné základní občanské vybavení je přípustné, závisí ale na 
- hlavní funkci distriktů, 
- slučitelnosti činností s hlavními komerčními funkcí, 
- slučitelnosti s přilehlými obytnými distrikty. 
Překryvné plochy ( Overlay mapping) jsou obsaženy v zákonu s cílem umožnit polyfunkční 
koexistenci obchodu s bydlením v rámci obytných distriktů (přípony A, E, X).  
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Typické budovy v komer ční zón ě Central Bussiness Distriktu New Yorku  
Komerční distrikty C5-3 se nacházejí v oblasti Wall Street v Dolním Manhattanu FAR = 13,0,  
FAR lze zvýšit až na 18,0, jestliže stavebník na svém pozemku vytvoří veřejně prospěšná 
zařízení jako jsou pěší náměstí -  plazas. 
Tvar kancelářské budovy je ovlivněn regulativy obrysu budov, zejm. nepřekročitelné šikmé rovině 
- sky exposure plane. Formou "tower provisions" (podmínek pro věže) je však v distriktech C5-2 
umožněn "průnik" věží těmito rovinami, jestliže půdorys věžové části budovy nepřekračuje 40% 
plochy parcely. Výška průčelních zdí na uliční čáře je omezena na 26 m. 
nejsou vyžadována žádná parkoviště na pozemcích stavebníků, protože území je dobře 
obsluhováno hromadnou dopravou a parkoviště by jen zvyšovaly intensitu dopravy. 
Nejvyšší poměr podlažní plochy k ploše parcely je FAR=15,0. Tvar budovy je regulován 
gabaritem - svislými a šikmými omezujícími plochami.  
Maximální půdorys věžové části - 40% plochy parcely 
Parking: není požadován. Přípustné funkční využití plochy: v přízemí komerční činnosti jako jsou 
obchody, banky a j. podniky nebo služby. Kanceláře v dalších podlažích. 
 

NYC 5  - VÝROBNÍ DISTRIKTY 
 
Výrobní činnosti jsou povoleny v určitých distriktech podle charakteristik jejich vlivů,  
Většina výrobních činností jen v určité vzdálenosti od obytných čtvrtí. 
Výroba jsou stanoveny limity na intensitu, s jakou jednotlivé druhy vlivů smějí obtěžovat 
okolí.Maloobchodní a jiné obchodní činnosti jsou přípustné v průmyslových distriktech.  
Obytné plochy i nekomerční občanská zařízení jsou vyloučeny z výrobních distriktů. 
FAR je hlavním nástrojem pro regulaci jak velikosti budov, tak úrovně a zahuštění aktivit ve 
výrobních distriktech. V některých případech regulují stavební využití i velké požadavky na 
parkovací plochy.  
Jednotlivé druhy distriktů jsou: 
M1: Lehký průmysl - přísné limity vlivů na prostředí 
M2: Střední průmysl - střední limity vlivů na prostředí 
M3: Těžký průmysl - volnější limity vlivů na prostředí. 

 
Tab.9  Výroba  - p řípustné činnosti 
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Příklad - Zoning typické budovy v zón ě M1-1 New Yorku  
Distrikty M1-1 jsou obvykle blízko obytných skupin a často slouží jako prostorová izolace 
(oddálení, size buffer) na okraji starších průmyslových ploch s těžším průmyslem a většími 
budovami. Typické činnosti v distriktu M1-1 jsou sklady a distribuce, takové intensivní 
zpracovatelské výroby jako tiskárny, výroba přístrojů, textilu a elektronického vybavení. 
Maximální FAR je v takovém distriktu 1,0. Protože však mnoho výrobců si žádá jednopodlažní 
budovy usnadňující horizontální operace, maximální FAR nebývá využito vzhledem k  
požadavkům na parking a nakládání a na odstupy od hranic pozemků. Například je požadováno 
jedno stání na každých 93 m2 podlažní plochy a tak budova může zabírat jen 75% plochy, při 
1393 m2 podlažní plochy musí být jedno nakládací místo 10 x 3,7 m velké a 4,3 m vysoké.  
 

NYC 6  - Veřejné ob čanské vybavení  (Community facilities)  
 
Místní veřejné občanské vybavení  
Zařízení jako školy prvního a druhého stupně, pobočky knihoven, kultovní zařízení, občanská 
centra a místní úřady poskytují důležité služby a obohacují obytné území.  
Regionální  veřejné občanské vybavení  
Regionální  veřejné občanské vybavení obsluhují velký okruh obyvatel.  
Pomocné veřejné občanské vybavení zahrnují činnosti které podporují místní a regionální 
vybavení. Například kláštery, koleje, bydlení zdravotnického personálu, obvykle nevykazují přímé 
činnosti pro obyvatele, ale některá zařízení bez nich nemohou účinně fungovat. Vesměs jde o 
zařízení pro ubytování. 
Zákon o zoningu v NEW YORK CITY podporuje umístění veřejného občanského vybavení na 
obytném území. Některá zařízení ale musí mít regulativy odlišné než okolní obytné budovy, zvl. 
při umístění v území s méně intensivní zástavbou vzniká potřeba velkých pozemků, jejichž 
získání je v NEW YORK CITY složité, obtížné a drahé. Zařízení občanského vybavení jsou také 
často osvobozena od MĚSTSKÝCH daní.  
City Planning Commission tak určila pro některé distrikty, že občanské vybavení nemá mít 
výrazně vyšší nároky na plochy než okolní obytné stavby: Také v některých kontextuálních 
distriktech jsou regulativy veřejného vybavení stejné nebo jen málo vyšší než pro bydlení. 
 
NYC 7 
Kapitola 7 není v této studii doložena 
 

NYC 8 
Kapitola 7 není v této studii doložena 
 
NYC 9  - KONTEXTUÁLNÍ ZONING OBYTNÝCH DISTRIKT Ů  (Contextual 
Districts) 
Po roce 1985 byly v zoningu New Yorku zavedeny "kontextuální" distrikty. Jejich cílem je udržet 
charakter místa - budov i existující komunity tím, že poskytne odpovídající příležitosti zástavby. 
Důvodem jejich vzniku byly urbanisticko- architektonické, když v extensivně zastavěných 
distriktech začaly být stavěny vysoké a objemné budovy, vymykající se charakteru okolí.  
Kontextuální distrikty s nižší hustotou. 
Ještě zachovalé jedno- dvourodinné domy byly často demolovány a nahrazeny většími bytovými 
domy. Nové regulativy mají zachovávat dosavadní rozdíly v intensitě zástavby mezi obytnými 
okrsky, respektovat konfigurace budov a užší pozemky v mnoha starších okrscích. Snižuje se 
počet vjezdů na pozemky a tím počet možných stání podél chodníků, zamezuje hromadné 
dláždění předzahrádek v Bronxu, Brooklynu, Queens a Staten Island.   
V některých kontextuálních distriktech zoning zachovává charakter zástavby formou izolovaných 
rodinných domů a dvojdomů. 
Změnil se způsob výpočtu podlažní plochy (započítává se plocha podkroví a garáží).  
Regulace je zjednodušena kombinací maximálního FAR a "obalových rovin" na přední i dvorní 
straně domů, včetně limitu počtu podlaží (viz Obr.2 a 3 ). Zachovává se možnosti 
charakteristických tvarů střech. Některé kontextuální distrikty jsou určeny pro řadovou zástavbu 
rodinnými domy. 
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Distrikty se st řední a vyšší intensitou zástavby  
Prioritou zoningu New York City z roku 1961 byly štíhlé vysoké objekty na velkých otevřených 
pozemcích. Tato představa byla v mnoha případech neslučitelná se starší obytnou zástavbou, a 
spolu s vyššími náklady způsobovala zpomalení obytné výstavby. Distrikty se střední a vyšší 
intensitou zástavby mají určen limit (procento) zastavitelné plochy pozemků, fasády se požadují 
přímo na uličních čarách, a to až do určité výšky. Ve vyšších podlažích je regulován odstup 
budov od ulice (popř. od sousedních parcel) pomocí "sky exposure plaines" a omezena je tak i 
výška budov. 
V souhrnu to podporuje vznik nižší objemnější zástavby, zachování chodníků a možnosti 
parkování podél ulic. 
 

NYC 10 SPECIÁLNÍ TECHNIKY ZONINGU 
 
Od roku 1961 vyvinula plánovací komise města nové nástroje k ochraně charakteristických čtvrtí 
a lokalit a ke zlepšování řešení nových částí města: 
Kontextuální distrikty 
Na území celého města byly přidány "kontextuální" obytné a komerční zóny, mající za cíl udržet 
stávající měřítko, charakter a architekturu ulic. Obytné kontextuální distrikty jsou  označovány 
příponou A,B, nebo X a nebo číslem. Obchodní kontextuální distrikty jsou  označovány příponou 
A, B, nebo X. Území na nichž se překrývá obchodní a obytný účel, se překrývající (mapped) 
obchodní funkce musí přizpůsobit kontextuálním regulativům (podrobněji viz Kap. 9). 
Ekonomicky heterogenní obytná území (inclusionary h ousing) 
Program "včleňování bydlí" (inclusionary housing) z r. 1987 má napomoci udržet ekonomicky 
heterogenní obytné skupiny s velkou hustotou (většinou R10), které jsou stále více obydlovány 
domácnostmi s vysokými příjmy. FAR je možné u vhodných případů zvýšit z 10 na 12. Stavebník 
nebo majitel se musí zavázat k udržení levných bytů i v budoucnu. 
Transfer práv na výstavbu 
Na pozemcích chráněných památek (landmarks) a v jejich okolí může být pro udržení jejich 
charakteru nutné udržet nižší hodnotu FAR, než jakou by pro daný typ zástavby zoning 
připouštěl. Takto vzniklá nevyužitelná "práva na zástavbu" mohou být majitelem památky 
"prodána". Majiteli má být umožněno ekonomicky přiměřené užívání chráněné nemovitosti. 
Součástí transferu je zpracování návrhu na ochranu a údržbu památky. 
Rozsáhlé stavby (large-scale developments, obdoba P UD v jiných m ěstech) 
Plánovací komise města může pro rozsáhlé stavby  nabízet stimuly a zajistit flexibilitu v rozložení 
staveb, hustot, venkovního prostoru, parkingu na ploše celého velkého pozemku. Cílem je 
dosáhnout dobrého urbanistické řešení, vzniku vybavení pro veřejnost, souladu nových a 
stávajících staveb. Rozsáhlé stavby lze povolovat pro funkce obytné, pro místní občanské 
vybavení, a také jako funkčně "všeobecné". Všeobecné rozsáhlé stavby mohou být ve všech 
komerčních a výrobních distriktech, pokud obsahují činnosti v těchto distriktech přípustné. 
 

PŘEDPIS O ZONINGU - FORMA 
Předpis o zoningu je poměrně rozsáhlý dokument. Zákon města (resoluce, vyhláška, dále 
"předpis") o zoningu obsahuje v New Yorku zejména: 
- vysvětlivky všech regulativů, uplatňovaných na distrikty, 
- regulativy pro speciální distrikty, 
- 126 map zoningu - sekcí, umožňujících identifikovat hranice "zoning distriktů", s přesností na 
jednotlivé bloky a aplikovat tak zoning i na jednotlivou parcelu.  
Mapy zoningu byly rozděleny na 126 listů pokrývající celé město. V ukázce z mapy (viz 
NY_Obr.4 a Obr.5 ) vyznačují silné čáry hranice distriktů. V mapě jsou vyznačeny i "překryvné 
distrikty", v jejichž rámci se základní regulativy distriktů modifikují.   
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3.2 ZÁKON O ZÓNOVÁNÍ CHICAGA 
MUNICIPAL CODE OF CHICAGO 
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3.2 Speciální činnosti 
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6.2 Vibrace   
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1 - ÚVOD 
O zákonu o zónování Chicaga 

Ve více než 90 procentech obcí (municipalities) existujících ve třech okresech (counties) na 
území metropole Chicago -  Cook, DuPage a Lake Counties - je zoning v souladu s jejich 
územním plánem, obsahujícím cíle obce i péči o životní prostředí.  
Přestože v Chicagu má mnoho okrsků a ploch plány podle nichž se zoning řídí, nemá v 
současnosti Chicago souhrnný (comprehensive) plán. Chybí tedy dokument, kterému se v jiných 
státech a městech musí zoning splňovat.  
Zoning v Chicagu z roku 1995 řešil problémy složitosti a neoperativnosti zoningu. Jde o podobné 
problémy jako v největším městě USA - New Yorku a ostatních městech. 
Internetové oficiální zdroje Chicaga uváděly v srpnu 2001 plné znění zákona o zoningu Chicaga. 
Informace v tomto zdroji obsahovaly také odpovědi na konkrétní otázky.  Vzhledem k rozsáhlosti 
těchto informací a celkové malé aplikovatelnosti zkušeností z Chicaga v Evropě, není zde uveden 
jejich úplný překlad.  
Obsah stati o Chicagu je zde omezen na čtyři významné stránky zoningu: 
- na obytné distrikty R, 
- na obchodní distrikty B, později doplněné o komerční distrikty C, 
- na výrobní distrikty M, 
- na přípustnost činností z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. 
 
V zoningu Chicaga jsou založeny dva hlavní nástroje: 
- prvním je předpis přípustnosti všech různých činností v jednotlivých druzích distriktů, založený 
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na způsobu  využití území činnostmi. 
- druhým hlavním nástrojem je regulace uplatňovaná v jednotlivých druzích distriktů, zejm. 
maximální intensity využití území, regulace výšek budov atd.  
 

 
Obr. 1 Chicago Loop - centrální obchodní oblast (CB D) 
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Obr. 2 Historická mapa zoningu 
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Obr. 3 Historické regulativy zástaveb v zoningu Chi caga 

 
Historie zoningu v Chicagu 
Plán zoningu Chicaga   
Podle zdroje: http://encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1401.html, srpen 2010 
 
Regulace využití území v Chicagu začala uprostřed 19. století jako odpověď na obavy o veřejné 
zdraví a bezpečnost. 
Město přijalo 1893 vyhlášku omezující v centru města výšku budov na 130 stop, následně pak 
sérii obecních zákonů, známou jako  "frontage consent ordinances". Tyto vyhlášky, založené na 
pravidlech ne-obtěžování, požadovaly od většiny vlastníků domů v bloku, aby se nejprve 
dohodli, než město povolí určitá využití pozemků.  
V roce 1919 následoval zákon, který dával obcím právo regulovat využití území, jestliže získají 
souhlas 40% obyvatel okrsku. 
První vyhlášku o zoningu přijalo Chicago v roce 1923. Ta se však poměrně brzy ukázala jako 
nedostatečná pro zvládnutí rostoucí složitosti města, a povolování nevhodných činností 
pokračovalo.  
Vyhláška o zoningu z roku 1923 byla revidována v r.1942, po dramatických změnách v životě 
města, zvl. po radikálním nárůstu automobilové dopravy. 
Vyhláška o zoningu 1957 byla mezníkem v historii  plánování města a stala se známou po 
celých USA pro svůj důraz na regulativ FAR ("floor-area ratio", poměr sumy podlažních ploch 
nadzemních podlaží/plochou pozemku, také koeficient COS). Ohlas měla také další "vědecká" 
opatření pro posuzování vhodnosti zástaveb. 
Vyhláška 1957 hrála významnou roli po více než 40 let. Dala vznik např. PUD - plánovitým 
velkým zástavbám - které velkým stavebníkům poskytly podstatně víc pružnosti, než jakou dával 
konvenční zoning. Mnozí však pociťovali, že předpis byl příliš permisivní vůči vysokým hustotám 
zástaveb. 
Teprve v roce 2000 byly učiněny kroky k modernizaci zoningu Chicaga. Text nového zoningu byl 
radou města v roce 2004 přijat a ihned poté byly zahájeny práce na revisi mapy zoningu. 
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2. OBYTNÉ DISTRIKTY  R1 až R8 
 

 
TAB. 1 Přípustnost činností v distriktech 
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TAB. 2 Souhrnné regulativy FAR 

 
TAB. 3 Bydlení maximální FAR 
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TAB. 4 Bydlení maxim výšky budov 

 

 
TAB. 5 Minimální plochy pozemk ů 

 
 

2.1 Povolené činnosti 
 

Obytné distrikty slouží k bydlení a povoleným doprovodným činnostem, seskupeným do různých 
distriktů podle druhu povolených činností, typu budovy a intensity využití území.  
V obytných distriktech R1 až R8 jsou přípustné níže uvedené činnosti s podmínkami uvedených u 
nich.  
Rozhodování o přípustnosti dalších druhů činností provádějí orgány města podle 
administrativních procedur  
a) speciálních činností dále uvedený v odst. 7.4 
b) u plánovité výstavby (PUD Planned Unit Development) vzhledem ke specifice. 
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R1 Rodinné domy 1 byt  
1) Rodinné domy pro jednu rodinu. 
2) Zemědělské činnosti nezpůsobující pachy a prach, včetně školek a zelinářství. 
3) Hřbitovy a mausolea. 
4) Kostely, církevní instituce. 
5) Kláštery. 
6) Neziskové golfové dráhy s vyloučením minigolfu, klub umístěny nejméně 90 m od hranice 
pozemku. 
7) Domácí pracoviště. 
8) Veřejné knihovny. 
9) Denní pečovatelská zařízení bez ubytování. 
10) Parky a hřiště a jiná nekomerční venkovní prostranství pro rekreační činnosti. 
11) Školy základní a vyšší bez ubytování, včetně souvisejících hřišť a sportovišť. 
12) Reklamy za podmínek upravených v odstavci 7.10. 
13) Dočasná zařízení stavenišť. 
14) Doprovodné činnosti. 
15) Komunitní domovy rodinného typu pro 5 a více nespřízněných invalidních osob, za 
předpokladu vzdálenosti nejméně 180 m od hranice pozemku obdobného domova. 
16) Telekomunikační zařízení v souladu s odst. 5.11-1. 
 

R2 Rodinné domy 1 byt 
Všechny činnosti povolené v distriktu R1 
 

R3 Všeobecný obytný distrikt 
1) Všechny činnosti povolené v distriktu R1 
2) Obytné dvojdomy a řadové vyhov. odst. 7.13, včetně bydlení pro seniory.  
 

R4 Všeobecný obytný distrikt 
1) Všechny činnosti povolené v distriktu R3 a řadové domy vyhov. odst. 7.13 
2) Svobodárny (Single Room Occupancy Buildings or Units) 
3) Vysoké školy kromě obchodních a ekonomických. 
4) Konsuláty a humanitární instituce, za předpokladu že nejvýše 360 m2 nebo 25% podlažní 
plochy bude využito na kanceláře (větší z nich). 
5) Nemocnice a sanatoria. 
6) Zařízení pro seniory a děti. 
7) Ubytovny a turistické domovy. 
8) Dětské opatrovny a ubytovny 
9) Nevýdělečné soukromé kluby, za předpokladu že nejvýše 185 m2 nebo 20% podlažní plochy 
bude využito na kanceláře (větší z nich). 
10) Školy základní a vyšší, ubytovny 
11) Bydlení pro seniory s vybavením výhradně pro bydlící 
12) Komunitní domov, za předpokladu vzdálenosti nejméně 180 m od jiného. 
13) Parkoviště při školách, pronajímatelná v době prázdnin. 
 

R5 Všeobecný obytný distrikt 
Všechny činnosti povolené v distriktu R4 
 

R6 Všeobecný obytný distrikt 
1) Všechny činnosti povolené v distriktu R4  
2) V bytových  domech s 50 a více byty lze jako vybavení domů zřídit  restaurace  a související 
drobné prodejny, přístupné jen přes hlavní halu a bez venkovních reklam. 
3) V obytných domech s 250 a více byty lze jako vybavení domu zřídit kanceláře bank a 
spořitelen o podlažní ploše do 280 m2,  přístupné jen přes hlavní halu a bez venkovních reklam. 
 

R7 všeobecný obytný distrikt  
Všechny činnosti povolené v distriktu R6 
R8 všeobecný obytný distrikt  
Všechny činnosti povolené v distriktu R6 
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2.2 Bydlení - speciální činnosti 
 

Následující činnosti může povolit orgán města jako zvláštní činnosti: 
 

Zóna R1 Rodinné domy 1 byt 
1) Rekreační domy a komunitní centra 
3) Veřejná technická zařízení a služby, včetně 
a) autobusové plochy na vlastních pozemcích 
b) elektro rozvodny  
c) požární stanice 
d) policejní stanice 
e) veřejné galerie a musea 
f) železniční stanice 
g) drážní pozemky (railroad right-of-way) 
h) telekomunikační zařízení - věže nebo na existujících konstrukcích 
i) vodárny 
4) Parkoviště na pozemcích do 125 feet širokých,  
- sousedící zadní stranou s  B. C a M distrikty 
- oddělené zásobovací uličkou  (alley) od boční strany B. C a M distrikty a doprovodná k nim ale 
vzdálená do 150 m a výhradně pro osobní auta zaměstnanců, v noci zavřená, 
5) Nekomerční plavecké bazény hlubší než 1,5 m 
6) Doprovodné parkoviště pro nebytové činnosti umístěné na jiném pozemku 
9) Pozemní telekomunikační stanice překračující průměr 2,4 m 
10) Hřbitovy a krematoria 
11) Skupinové komunitní domovy 
12) Dočasná bydliště 
 

Zóna R2 Rodinné domy 2 byty 
Využití území jako R1 
 

Zóna R3 Všeobecný obytný distrikt 
Využití území jako R1 
2) Dočasné přístřeší 
 

Zóna R4 Všeobecný obytný distrikt 
1) Využití území jako R1 
2) Doprovodná parkoviště soukromých aut na jiných pozemcích než hlavní činnosti a podle 
podmínek 7.12 
3) Státní zdravotní střediska 
4) Otevřená parkoviště soukromých. vozidel (ne doprovodná) komerční? 
5) Domy odpočinku, pečovatelské domy, zotavovny 
6) Domy pro seniory 
7) Kultovní domy (Fraternity and Sorority Houses) 
8) Přechodná přístřeší, přechodná noclehárna. 
9) Veřejné garáže. 
 

Zóna R5 Všeobecný obytný distrikt 
 Využití území jako R1 
 

Zóna R6 Všeobecný obytný distrikt 
1)  Využití území jako R4 
2) Fotografická studia, bez reklam 
3) Parkoviště, nejvýše 45% z potřeb pro bydlení, ubytoven a hotely může být pronajato až na 
měsíc  uživatelům jiných bytů. ubytoven nebo hotelů 
 

Zóna R7 Všeobecný obytný distrikt 
1)  Využití území jako R4 
2) Hotely vč. obchodů a doprovodných činností přístupných jen přes hotelovou halu 
3) Parkoviště, nejvýše 45% z potřeb pro bydlení, ubytoven a hotely může být pronajato až na 
měsíc  uživatelům jiných bytů. ubytoven nebo hotelů 
 

Zóna R8 Všeobecný obytný distrikt 
Využití území jako R7. 
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Regulativy v zónách B - bydlení 
 

Maximální intensita využití pozemk ů FAR 
Pro každý druh obytného distriktu je stanovena maximální intensita využití pozemků FAR, 
vypočtená jako podíl mezi sumou nadzemních podlažních ploch, dělená plochou pozemku (viz 
TAB. R1). V některých distriktech je možné FAR zvýšit při splnění určitých podmínek ve veřejném 
zájmu. 
Limity výšky obytných budov  
Pro distrikty R1 až R5 jsou stanoveny maximální výšky domů (viz Tab. R2), u R4 a R5 se však 
nevztahují na speciální distrikty (distrikty vymezené ve zvláštních částech měst, s cílem zachovat 
jejich charakteristický vzhled).  
Důležité upozorn ění: U distriktů R6, R7 a R8 není výška obytných budov limitována. Protože jde 
zároveň o distrikty s vysokým FAR, jsou v Chicagu možné stavby obytných mrakodrapů. 
 
2.3 Velikostní struktura byt ů  
 
Regulace velikostní struktury byt ů 

Nejvyšší % podíl z po čtu bytových jednotek v distriktu  
služební byty (effic.unit) , bydlení seniorů  
R4, R5   20%         
R6    30% 
R7    40% 
R8    50%        
Pozn. Tabulka neplatí pro bytové hotely. 
 
2.4  Plocha pozemku p řipadající na byt 
 

V obytných distriktech nesmí podlažní plocha dělená počtem bytových jednotek na pozemku 
klesnout pod 46,5 m2. Po rekonstrukci nesmí klesnout pod tuto hodnotu. V distriktech R1 a R2 
nesmí být rodinný dům postaven na pozemku menším než 465 m2. Uliční šířka parcely pro R1 a 
R2 nesmí být menší než 7,6 m. 
 

2.5  Parkování v obytných distriktech  
V distriktech R1, R2 a R3 musí být všechna požadovaná parkoviště na  
stejném pozemku jako byt. Na jeden byt zřídit 1 parkoviště. 
Pro nebytové činnosti (speciál ses) mohou být parkoviště na jiném pozemku ve vzdálenosti do 90 
m. Počet stání se vypočte podle počtu zaměstnanců aktivních  nebo bydlících (vyššího z nich). 
Pro hřbitovy, kostely, školy atd. Počet stání je individuálně stanoven nebo jej určuje město  
 

2.6  Řadové domy  (townhouses) 
Standardy jsou podrobné, aby se zjednodušila administrativa.  
Regulativy pro společné venkovní prostory 
Každá skupina s více než 40 řadovými domy musí mít společné venkovní prostory o výměře 14 
m2  na dům, Každý společný venkovní prostor rozměr nejméně 7,6 m, a výměru 186 m2. 
Společné venkovní prostory musí mít upravenou zeleň, 1 strom na každých 90 m2. Vnitřní 
parkoviště (car courts) při bytech o rozměrech nejm. 10 m2 a s vhodnými úpravami (dlažby, 
chodníky a zeleň) snižují požadované společné venkovní prostory o 50% své plochy. 
Hlavní venkovní prostor (principal yard) 
V distriktech R4 a R5 společné venkovní prostory nejméně 18,5 m2, bezprostředně přístupný pro 
činnosti k nimž patří. Při umístění nad budovou (se souhlasem města) musí být ozeleněn a 
vybaven chodníky. Nesmí obsahovat příjezdy a otevřená stání nebo přístřešky pro auta; může 
být spojen se společnou venkovní plochou, jestliže je přímo přístupný z domu. 
Odstup domů od hranic pozemků,  
Uliční odstup domů od hranic pozemků (přední a zadní hranice) musí zajišťovat provětrání a 
denní osvětlení bytů a musí mít upravenou zeleň. 
Když zadní strana pozemku je do hospodářské uličky (alley), nemusí mít odstup za předpokladu, 
že je na uličce jasně vymezeno místo pro odpady. 
Příjezdy automobilů k parkování 
Příjezd hospodářskou uličkou (alley) nebo společnou sdílenou komunikací je možný, aby se 
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zvýšila prestiž uličních předzahrad a hlavních vstupů. 
Garáž ze strany hlavního vstupu  jen výjimečně, s odstupem šířky jednoho stání od hranice 
pozemku.  
 

3. OBCHODNÍ  DISTRIKTY B1 až B7  (Bussiness B) 
 
 

 
TAB. 6 Regulativy intensity využití území FAR 

 
 

 
TAB. 7 Limity výšky budov 
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TAB. 8 Minim pozemky pro byty 

 
3.1 Obchodní distrikty B1 až B7 - maloobchod a služ by 
 

U obchodních distriktů je omezena maximální velikost jednotlivých zařízení, tak aby nevznikal 
velký objem pěší a vozidlové dopravy nad úroveň souladnou s funkcí těchto zařízení. 
Distrikty B1-1 až B1-5 - místní maloobchodní distrikty mají sloužit k nákupům osob bydlících v 
přilehlých obytných oblastech, připouštějí se jen činnosti nutné pro uspokojení těchto 
vymezených základních nákupních potřeb - denních nebo častých, potřebných v blízkosti bytů. 
Obchodní zařízení jsou omezena na podlažní plochu max. 580 m2 každé. 
Distrikty B2-1 až B2-5 - omezené maloobchodní distrikty mají uspokojovat potřeby širšího okruhu 
obyvatel než místní maloobchodní distrikty, a to širokým sortimentem zboží pro denní a 
příležitostné potřeby. Obchodní zařízení jsou omezena na podlažní plochu max. 2033 m2 každé. 
B3-1 až B3-5 všeobecné maloobchodní distrikty mají uspokojovat potřeby širšího okruhu obyvatel 
než omezené maloobchodní distrikty. Jsou typicky umístěny ve velkých nákupních střediscích, 
charakteristických velkými zařízeními, která vyvolávají velké objemy vozidlové a pěší dopravy.  
B4-1 až B4-5 Omezené distrikty služeb mají obsluhovat shodné oblasti jako omezené 
maloobchodní distrikty B2, a to širokým sortimentem nutných služeb (a zboží) neslučitelných s 
činnostmi povolenými v omezených maloobchodních distriktech. Velikost obchodních zařízení je 
omezena na podlažní plochu do 2033 m2 každé. 
B5-1 až B5-5 všeobecné distrikty služeb mají obsluhovat shodné oblasti jako všeobecné 
maloobchodní distrikty B3, a to širokým sortimentem nutných služeb (a zboží) neslučitelných s 
činnostmi povolenými ve všeobecných maloobchodních distriktech. Jsou typicky umístěny ve 
velkých nákupních střediscích, charakteristických velkými zařízeními, která vyvolávají velké 
objemy vozidlové a pěší dopravy. 
B6-6 a B6-7 Omezené centrální obchodní distrikty 
Mají zde být umístěn základní maloobchod, velkoobchod a kanceláře charakteristické pro hlavní 
nákupní ulice a finanční část obchodního centra města (CBD). 
B7-5 až  B7-7 Všeobecné centrální obchodní distrikty  
Navíc k činnostem povoleným v omezených maloobchodních distriktech mají nabízet širokou 
škálu nutných služeb (a zboží) a také lehkou výrobu. 
 

Poznámka J.Moučka 
V distriktech 
B3-1 až B3-5 všeobecné maloobchodní distrikty  
B5-1 až B5-5 všeobecné distrikty služeb 
Je v zoningu oplatněno omezení sortimentu. Sortiment, který nabízejí jen distrikty s omezeními, 
Taková omezení není  žádoucí z hledisek zákonitostí hospodářské geografie maloobchodu (Brian 
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J.L.Berry). Snižují nevhodně úroveň nabídky velkých všeobecných obchodních distriktů 
(„nákupních středisek“) a úroveň uspokojování poptávky. Také zde není vhodné ostré ohraničení 
na sortimenty zboží a služeb. 
 
Povolené činnosti v obchodních distriktech  
 

B1 až B7 - maloobchod a služby  
V obchodních distriktech B1 až B7 - maloobchod a služby 
jsou přípustné následující činnosti, za podmínek: 
a) Bytové jednotky a ubytovny nejsou přípustné pod druhým podlažím a obchodní činnosti nejsou 
povoleny nad přízemím (prvním podlažím) 
b) Veškerý obchod, služby a výroba - s výjimkou ploch pro parkování na vlastním pozemku a 
ploch pro nakládání - musí probíhat ve zcela uzavřených budovách. 
c) Všechny výrobní činnosti musí vyhovět limitům vlivů na životní prostředí platným pro výrobní 
distrikty M1-1 až M1-5, aplikovaných v rámci vlastního pozemku. 
d) Provozovny v 2. nadzemním podlažím musí mít  výměru nejméně 75 m2 nebo 25% plochy 
pozemku a výšku alespoň 427 cm. 
e) Činnosti musí vyhovět podmínkám pro jednotlivé kategorie B1 až B7, uvedeným dále. 
Výjimkou z dále uvedených regulativů jsou přípustné následující činnosti: 
- činnosti které probíhaly v souladu se zákonem v době přijetí tohoto zákona  
- speciální činnosti v souladu s odpovídajícími podmínkami 
- činnosti obsažené v plánovité výstavbě (PUD, Planned Unit Developments), která je povolena 
pro svůj jedinečný charakter a/nebo podstatu, a která je speciálně připravována. 
 
Poznámka Jan Moučka:  
V  obchodních distriktech B1 až B7 - maloobchod a služby - jsou pro povolované činnosti 
uváděny desítky výjimek a podmínek pro jejich povolení. Vytvářejí nepřehlednost až 
nezvládnutelnost administrativy zoningu, způsobenou většinou nejasnou formulací kritérií 
povolení a/nebo obsahu činností. 
Nejsou zde uváděny, protože vyjmenování několika set druhů povolených činnosti a často desítky 
nejasných podmínek není vhodnou metodou. 
Zoning Chicaga (a většiny dalších zoningů v USA i jinde) není v podobě z roku 1995 vhodné v 
této metodice následovat.  
Na jiných místech této studie o územním řádu a zoningu jsou uváděny novější přístupy, které 
jsou založeny na podloženějších zásadách a tudíž  i snáze vymahatelnější (viz např. 
"performance zoning" aj.). 
 
3.2 Speciální činnosti 
 

Speciální činnosti jsou povolovány zvláštní procedurou. Jde o obměny nebo zřídka se vyskytující 
činnosti, které nelze zařadit do určitého distriktu, aniž by se uvážila další speciální hlediska. 
Vodítkem pro povolení jsou v kapitole Administrace zoningu, odst.10: zvážit  
- vlivy těchto činností na okolí, 
- veřejnou potřebnost těchto činností pro určitý účel na konkrétním místě. 
Povolení speciálních činností je časově omezeno: po přerušení činností na více než 6 měsíců se 
povolení ruší. 
 

Pozn. Jan Moučka:  
Zákon o zoningu Chicaga obsahuje velké množství speciálních činností pro každý distrikt, velká 
část z nich je obsahem dodatků k zákonu o zoningu - pravděpodobně jsou obtíží při jeho 
prosazování. 
Připuštěním speciálních činností se počet činností potenciálně umístitelných v každém distriktu 
dále rozšiřuje a regulace vývoje území se stává dále administrativně náročnější. Ukazuje to na 
potřebu metodického přístupu, než je pouhé vyjmenování (viz nahoře).  
Další soubor kritérií pro posouzení speciálních činností jsou (kromě dvou výše uvedených kritérií) 
i například: 
- výše kriminality, 
- negativní ovlivňování jiné komerční nebo výrobní činnosti, 
- podstatná újma na hodnotě nemovitostí, 
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- působení dopravních potíží, 
- činnost v nevhodnou denní dobu, 
- nesoulad s vnějším vzhledem ostatních komerčních zařízení. 
Přiléhavost těchto dalších kritérií k úkolům územního řádu je diskutabilní a mimoto spadají často 
do jiných resortů správy území. 
 
3.3 Maximální FAR (COS) 
 
 

TAB.B1 Distrikty obchodu a služeb B
Maximální podlažní plochy  FAR

DISTRIKT  Maximální poměr podlažní plochy k ploše pozemku - FAR

B1 Místní maloobchodní distrikt 1,2 2,2 3,0 5,0 7,0 
B2 Omezený maloobchodní. distrikt 1,2 2,2 3,0 5,0 7,0 
B3 Všeobecný maloobchodní distrikt 1,2 2,2 3,0 5,0 7,0 
B4 Omezený distrikt služeb 1,2 2,2 3,0 5,0 7,0 
B5 Všeobecný distrikt služeb 1,2 2,2 3,0 5,0 7,0 
B6 Omezený centralní obchodní distrikt 12,0 16,0 
B7 Všeobecný centrální obchodní distrikt 7,0 12,0 16,0 

 
 
Pozn. Jan Moučka  
Distrikty B6-6 a B6-7 mají vysoké hodnoty FAR a současně jejich výška není omezena, takže zde 
mohou vznikat "mrakodrapy". Hodnoty FAR vyšší než 5.0 jsou například v evropských zemích 
považovány za nevhodné, nemluvě o FAR=16,0. 
 
Distrikty B6 a B7 
Pro FAR obchodních distriktů platí některé možnosti zvýšení: Jestliže přední nebo boční hranice 
pozemku přiléhá k otevřenému prostoru o rozsahu alespoň 5 akrů (2 hektary) a má hloubko 
kolmo k příslušné hranici pozemku alespoň 61 m, FAR takového pozemku může být zvýšeno o 
15%. 
FAR může být zvýšen také při splnění následujících podmínek: 
1) Jestliže přední nebo boční hranice pozemku přiléhá k otevřenému prostoru o rozsahu alespoň 
5 akrů (2 hektary) a má hloubko kolmo k příslušné hranici pozemku alespoň 61 m, FAR takového 
pozemku může být zvýšeno o 15%, 
2) Jestliže má budova odstupy od jedné nebo více hranic pozemku,  může být k FAR přidána 
prémie - jestliže ustoupí alespoň o 9,1 m může být k FAR přičtena prémie +1,5,  za každou 
přední nebo boční hranici pozemku u které je zřízeno podloubí nebo prémie +2,0 jestliže ustoupí 
celá budova atp. 
FAR může být zvýšeno o podíl mezi vytvořeným volným prostorem (plaza) a celkovou plochou 
pozemku, atd. 
Soustava těchto a dalších podmínek umožňuje zvýšit FAR např. u B7-5 z výchozí FAR=7 až na 
hodnotu FAR 12,0. 
 
3.4 Regulativy bydlení v obchodních distriktech  
 
 

1) Bydlení není přípustné na pozemcích které mají plochu příslušného pozemku menší než je 
předepsaná pro obytné činnosti v obytných distriktech. 
2) Žádná stávající obytná zástavba nesmí být konvertována na jinou funkci tak, aby byla v 
konfliktu s předepsanou velikostí pozemku na byt v distriktu, ve kterém je umístěna.  
3) Ve všech B distriktech s výjimkou  B6-6, B6-7, B7-6 a B7-7 podlažní plocha dělena celkovým 
počtem bytových jednotek nesmí klesnout pod 46,5 m2. 
4) Nemocnice ani její část nemůže obsahovat byty 
5) Procento služebních bytů (efficiency units) z celkového počtu bytů musí být v souladu s 
povoleným procentem v odpovídajícím obytném distriktu. 
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POZN. Jan Moučka: Limity výšky budov jsou v zoningu Chicaga stanoveny jen pro extensivně 
zastavěné distrikty. Pro intensivně zastavěné distrikty (s příponami -4 a -5) NEJSOU 
STANOVENY.  Pro tyto distrikty je jediným omezením výšky budov letový koridor velkých 
letišť.Výšky nejsou limitovány ani u distriktů B6 a B7. 
 
3.5 Venkovní volné prostory 
 

Budovy v distriktech B obsahující byty musí splnit požadavky na venkovní volné prostory a 
odstupy (yards), odpovídající bytovým distriktům. 
Přechodové volné plochy (transitional yards)  
Na hranicích distriktů, kde boční nebo zadní hranice pozemků sousedí s boční nebo zadní hranicí 
v jiném obytném distriktu, musí být vytvořeny volné prostory podél těchto hranic. Šířky těchto 
přechodových volných ploch se stanovují podle požadavků platných pro sousedící obytné 
distrikty. 
Pro B6 a B7 nejsou přechodové odstupy požadovány. 
 
4.  KOMERČNÍ DISTRIKTY "C"  

 
Kategorie komerčních distriktů "C" je dalším "ad hoc" obsahem územního řádu a zoningu 
Chicaga. Jeho cílem je dále usnadňovat výstavbu mrakodrapů a přehuštěné zástavby, z důvodů 
mimo územní řád (jsou asi žádoucí prestižní složkou obrazu tohoto velkoměsta USA). Nejsou 
systémové a nejsou tudíž vhodné pro aplikaci v jiných městech nebo územích. 
 
 

 
TAB. 9 Využití území FAR distrikt ů "C" 



Jan Moučka: Zoning v USA  Kap. 3 2011        40

 
TAB. 10 Limity výšky budov 

 

 
TAB. 11 Bydlení v komer čních distriktech 
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TAB. 12 Minim. plochy pozemk ů pro byty 

 
 

5. VÝROBNÍ DISTRIKTY "M" 
 

 
TAB. 13 Výroba maxim FAR 

 
Každá činnost nově umístěná na ploše výroby M musí být prováděna tak, aby neporušovala 
následující regulativy.  
Žádná ze stávajících činností nesmí být tak změněna tak, aby byla s regulativy v konfliktu (nebo 
zůstávala v konfliktu), totéž platí při změně majitele. 
Musí být zajištěno provádění kontrol, aby se stávající ani nově povolené činnosti nestaly 
nadstandardním zdrojem znečištění nebo ohrožení.   
 

5.1 Speciální činnosti 
 

Zábavní podniky pro dospělé (Adult Uses) mohou být umístěny v M distriktech, za předpokladu 
vzdálenosti  
a) vzdálenosti 300 m od jiného existujícího podniku 
b) vzdálenosti 300 m od obytného distriktu 
c) vzdálenosti 300 m od existující školy nebo kultovního zařízení 
Zábavní podniky pro dospělé mohou být umístěny v Industrial Corridor nebo plánovitém výrobním 
distriktu (průmyslové zóně) 
Pozn. Jan Moučka: Regulace speciálních činností obsahuje rozsáhlé seznamy přípustných 
činností, což způsobuje nepřehlednost předpisů o zoningu. 
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5.2 Regulativy výrobních distrikt ů "M" 
 
Činnosti vyvolávající výbuchy 
Skladování nebo výroba látek nebo výrobků jejichž rozklad způsobuje výbuchy je povolena jen ve 
výrobních distriktech M2 a M3, a to jen se souhlasem orgánu požární prevence podle zákoníku 
města. Skladování a výroba látek nebo výrobků vyvolávající výbuchy není dovolena ve 
vzdálenosti menší než 60m od hranice obydlí, obchodního, komerčního nebo výrobního (M1) 
distriktu. Seznam zakázaných látek zahrnuje m.j. ohňostroje.  
 

Regulace podél hranic s obytným distriktem 
Obsahuje řadu podmínek na vzdálenost budov a zařízený výrobních od hranic obytného území, 
např. v distriktech M3-1 až M3-5 např. budovy, zařízení nebo překážky nesmí být umístěny v 
pásu 125 stop od hranice obytného distriktu. 
 

Riziko požáru a explosí 
Explose Skladování a produkce surovin a výrobků, rozkládajících se při dostatečné koncentraci 
formou explose, jsou povoleny jen v distriktech M2 a M3, a to jen s povolením orgánů požární 
ochrany. Výrobny a sklady musí být vzdáleny nejméně 61 m od hranic distriktu s jinými 
zastavěnými nebo zastavitelnými plochami. 
Regulativy pro průmyslové zóny - požáry a explose 
Každá činnost v průmyslové zóně musí být vedena tak, aby splňovala regulativy ochrany před 
požáry a explosemi. Stávající činnosti nesmějí být změněny v konfliktu s regulativy. 
 
5,3 Ochrana p řed požáry a explosemi  
 

Průmyslové zóny M1  -  ochrana před požáry a explosemi  
(1)  Skladování, používání nebo zhotovení látek a výrobků od kategorie nehořlavých do mírně 
hořlavých, v souladu s rozhodnutím správce zóny a s jinými regulativy pro průmyslovou zónu M1. 
(2)  Skladování, používání nebo zhotovení látek a výrobků od kategorie hořlavin (od aktivně 
hořlavých po intensivně hořlavé) v souladu s ostatními regulativy a splnění následujících 
podmínek: 
a) uvedené látky musí být skladovány, používány nebo zhotovovány ve zcela uzavřených 
budovách s nespalnými vnějšími stěnami 
b) tyto budovy musí být vzdáleny 12,2 m od hranic pozemku, nebo musí být chráněny 
schváleným automatickým sprinklerovým systémem, jde-li o tekutiny musí budovy odpovídat 
požárním předpisům.  
(3)  Skladování a užívání látek produkujících hořlavé nebo výbušné páry nebo plyny lze povolit v 
M1 za předpokladu že: 
a) látky mající nízkou teplotu vzplanutí jsou zakázány, s výjimkou případů kdy jsou tyto látky 
používány ve vedlejších procesech, jsou potřebné pro záchranná zařízení, nebo užívány jako 
pohonná hmota nebo palivo nejvýše do 70 m3, a 
 b) látky mající nízkou teplotu vzplanutí jsou do 232 m3 ( s výjimkou ukládání v podzemních 
nádržích a s výjimkou výrobků v originálních zapečetěných obalech) a 
c) ukládání látek jako v bodě b) je uvnitř zcela uzavřených budov 
d) užívání a skladování takových látek je v souladu s předpisy pro požární ochranu. 
 

Průmyslové zóny M2  -  ochrana před požáry a explosemi 
(1) V průmyslové zóně M2 a ve vzdálenosti 40 m od ploch bydlení a občanského vybavení nebo 
výrobní plochy M1 je skladování, používání nebo zhotovení látek a výrobků od kategorie 
nehořlavých do hořlavin mírně hořlavých, v souladu s rozhodnutím správce zóny a s jinými 
regulativy pro průmyslovou zónu M1. 
a) Uvedené látky nebo výrobky musí být skladovány, používány nebo zhotovovány ve zcela 
uzavřených budovách s nespalnými vnějšími stěnami 
b) tyto budovy musí být chráněny schváleným automatickým sprinklerovým systémem, jde-li o 
tekutiny musí budovy odpovídat požárním předpisům.  
(2)  Skladování a užívání látek produkujících hořlavé nebo výbušné páry nebo plyny lze povolit v 
M2 za předpokladu že: 
a) látky mající nízkou teplotu vzplanutí (pod -4,4 stC) jsou zakázány, s výjimkou případů kdy jsou 
tyto látky používány ve vedlejších procesech, jsou potřebné pro záchranná zařízení, nebo 
užívány jako pohonná hmota nebo palivo nejvýše do 70 m3, a v souladu s bodem d),    
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b) látky mající střední  teplotu vzplanutí (od -4,4  stC do 21 stC) 
jsou do 70 m3 ( s výjimkou ukládání v podzemních nádržích a s výjimkou výrobků v originálních 
zapečetěných obalech nebo jejich použití ve výrobním procesu) a v souladu s bodem d), a 
c) skladování a užívání látek produkujících hořlavé nebo výbušné páry nebo plyny s teplotou 
vzplanutí nad 21 stC je omezen na 928 m3 ( s výjimkou ukládání v podzemních nádržích a s 
výjimkou výrobků v originálních zapečetěných obalech nebo jejich použití ve výrobním procesu) a 
v souladu s bodem d), a 
d) distribuční sklad benzinu nepřekračující 928 m3 ( s výjimkou ukládání v podzemních nádržích 
s výjimkou výrobků v originálních zapečetěných obalech nebo jejich použití ve výrobním procesu) 
a v souladu s bodem e) užívání a skladování takových látek je v souladu s předpisy pro požární 
ochranu. 
 

Průmyslové zóny M3 ochrana před požáry a explosemi 
(1)  Skladování a užívání látek produkujících hořlavé nebo výbušné páry nebo plyny lze povolit v 
M1 za předpokladu že: 
a) nejvýše 928 m3 takových látek nebo výrobků je uloženo 22 m od hranice plochy M3 ( s 
výjimkou ukládání v podzemních nádržích s výjimkou výrobků v originálních zapečetěných 
obalech nebo jejich použití ve výrobním procesu) a kapacity každého úložiště je omezena na 
3500 m3, s výjimkou případu že jsou skladovány jen látky s teplotou vzplanutí nad 86 stC 
nepřekračují 700 m3,  
b) užívání a skladování takových látek je v souladu s předpisy pro požární ochranu. 
 
6. POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 

Každá činnost na území obce, zejm. na  plochách výroby, musí být prováděna v souladu s 
platnými předpisy o ochraně ovzduší na území města Chicago.  
Pozn, Jan Moučka: Požadavky  na životní prostředí (Performance Standards) z ostatních 
hledisek životního prostředí jsou stanoveny pouze pro výrobní zóny. V jiných zónách (pro bydlení, 
obchodních) je hledisko životního prostředí regulováno jen vyloučením nepřípustných činností.  
 

6.1 HLUK (Noise) 
 

Maximální p řípustné hladiny hluku 
 

Plochy pr ůmyslu typu M1 
Předepsané maximální hladiny hluku platí pro hranice plochy M1 s plochami bydlení a vybavení: 
 

TAB. E1  Nejvyšší přípustné hladiny hluku v dB  
     Podél hranic Podél hranic 
Cykly za   s obytným  s obchodním 
sekundu     distriktem  distriktem   
0 až 75     72     79   
75 až 150     67     74 
150 až 300    59     66 
300 až 600    52     59 
600 až 1200    46     53 
1200 až 2400    40     47 
2400 až 4800    34     41 
nad 4800     32     39    
 
Plochy pr ůmyslu typu M2 
U ploch M2 nesmí v žádném místě hranice plochy bydlení nebo občanského vybavení nebo 38 m 
od hranice pozemků jiných činností a zařízení (u vyšší z nich) překročit úroveň akustického tlaku 
(sound pressure) jednotlivých operací nebo objektů, jiných než hluk pozadí např. od dopravy), 
uvedených v tabulce dB v příslušném pásmu kmitočtu podle Tab 5.1.Nejvyšší přípustná úroveň 
hluku  od výrobních ploch na hranicích jiných ploch nebo 38 m od hranice zařízení nebo činnosti, 
vyjádřenou v db(A). 
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TAB E2 Nejvyšší přípustná úroveň hluku v db(A)  
     Podél hranic Podél hranic 
Cykly za   s obytným  s obchodním 
sekundu     distriktem  distriktem   
0 až 75     72     79 
75 až 150     67     74 
150 až 300    61     68 
300 až 600    56     62 
600 až 1200    50     56 
1200 až 2400    45     51 
2400 až 4800    41     47 
nad 4800     38     44    
 
Plochy pr ůmyslu typu M3 
U ploch M3 nesmí v žádném místě hranice plochy bydlení nebo občanského vybavení nebo 38 m 
od hranice pozemků jiných činností a zařízení ( vyšší z nich) překročit úroveň akustického tlaku 
vlivem jednotlivých operací nebo objektů (jiných než hluk pozadí např. od dopravy) překročit 
úroveň dB v příslušném pásmu kmitočtu podle následující tabulky E3. 
 
 

TAB E3  Nejvyšší přípustná úroveň hluku v dB  
podél hranicích jiných ploch nebo 38 m  
od hranice zařízení nebo činnosti  
     Podél hranic Podél hranic 
Cykly za   s obytným  s obchodním 
sekundu     distriktem  distriktem  
0 až 75     75     80 
75 až 150     70     75 
150 až 300    65     70 
300 až 600    59     64 
600 až 1200    53     58 
1200 až 2400    48     53 
2400 až 4800    44     49 
nad 4800     41     46   
 
6.2  Vibrace   
 

Každá činnost nově umístěná na ploše výroby musí být vedena tak, aby neporušovala následující 
regulativy. Žádná ze stávajících činností nesmí být tak změněna aby byla s regulativy v konfliktu 
(nebo zůstávala v konfliktu). 
Plochy průmyslu typu M1  
Každá činnost způsobující intenzívní otřesy půdy musí být vzdálena min. 91 m od hranic plochy 
M1, ale v žádném případě nesmí obtěžovat nebo působit ohrožení za hranicemi plochy M1. 
Plochy průmyslu typu M2 
Každá činnost nebo její část (operace) způsobující intenzívní otřesy půdy musí být vzdálena min. 
91 m od hranic ploch bydlení a občanského vybavení a min. 45 m od hranic plochy M1, s 
výjimkou případů, kdy operace je zajištěna proti šířením otřesů (zjistitelných i bez přístrojů) za 
hranice hranic plochy. 
Plochy průmyslu typu M3 
Platí regulativy pro plochy průmyslu typu M2. 
 
6.3  Znečišt ění prost ředí (kou ř, prach, pachy) 
 

Každá činnost na území obce, zejm. na  plochách výroby, musí být prováděna v souladu s 
platnými předpisy o ochraně ovzduší na území města Chicago.  
 
6.4  Jedy 
 

Regulativy pro průmyslové zóny M1, M2, M3  
Každá činnost umístěná ve výrobním distriktu musí být prováděna tak, aby splnila dále uvedené 
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limity vlivů emisí toxických látek na prostředí (performance standards) platné pro tento distrikt.  
Žádná činnost nesmí v žádném okamžiku šířit mimo pozemek na němž je umístěna jedovaté 
látky v takové koncentraci, která by škodila nebo ohrožovala zdraví, bezpečnost, pohodu a blaho 
veřejnosti  nebo způsobovat škody na majetku nebo ekonomických činnostech). 
 
6.5  Obtěžující pachy 
 

Regulativy pro průmyslové zóny M1, M2, M3 
Kromě regulativů, které budou uvedeny dále, se produkce pachů takovým způsobem nebo v 
takovém množství. že poškozuje nebo ohrožuje  veřejné zdraví, bezpečnost, pohodlí nebo blaho, 
prohlašuje za veřejné obtěžování (nuissance) a tudíž za nezákonnou. 
Je zakázána emise pachů v takovém množství, že je zjistitelná na hranici pozemku, i když je 
smíšena v poměru jednoho dílu zapáchajícího vzduchu  
M1 - se čtyřmi díly čerstvého vzduchu 
M2 - s osmi díly čerstvého vzduchu. 
Na ploše M3 je zakázána emise pachů v takovém množství, že způsobuje obtěžování nebo rizika 
za hranicemi plochy.  
 

Pachy. Biologické exhalace 
Zemědělská ani jiná činnost prováděná na zastavěných nebo zastavitelných plochách obcí nesmí 
svým prachem a pachy vlivy ohrožovat pohodu prostředí na plochách bydlení a občanského 
vybavení.  
Nová zařízení živočišné a rostlinné výroby  
- nesmí způsobovat svými exhalacemi (včetně biologických) ohrožení zdraví na svých pozemcích 
v okolí a v ostatním osídlení.  
- musí být umístěna neméně ve vzdálenosti. t.zv. pachové zóny od hranic ploch bydlení a 
občanského vybavení (již zastavěných nebo zastavitelných). 
 

Činnosti a zařízení umisťovaná ve výrobních zónách  
- nesmí způsobovat svými exhalacemi (včetně biologických) ohrožení zdraví na svých pozemcích 
ani v okolí a v ostatním osídlení.  
- musí být umístěna neméně ve vzdálenosti. t.zv. pachové zóny od hranic ploch bydlení a 
občanského vybavení (již zastavěných nebo zastavitelných) 
 
6.6  Záření a teplo 
 

Každá činnost v průmyslové zóně musí být vedena tak, aby splňovala regulativy ochrany před 
zářením a teplem. Stávající činnosti nesmějí být změněny tak, aby byly nebo zůstaly v konfliktu s 
regulativy. 
Regulativy pro výrobní zóny M1 a M2 
Každá činnost vytvářející silné záření a horko musí probíhat v plně uzavřené budově tak, aby 
neobtěžovala nebo ohrožovala veřejnost podél hranic pozemku. 
Regulativy pro výrobní zóny M3 
nejsou stanoveny podmínky přípustnosti činností. 

 
Použité zdroje:  
http://www.ci.chi.il.us/Zoning/ordinance/default.html, srpen 2001 - ( oficiální stránka Města 
Chicago, stát Illinois USA, zoning, vyhláška o zoningu, srpen 2001) 
Původní odkaz nefunguje, nahrazeno: 
City of Chicago [online]. Chicago : City of Chicago, c2010 [cit. 2010-12-01] Dostupný na WWW: 
http://www.cityofchicago.org/city/en.html. 
 
Chicago Historical Society. Electronic Encyclopedia of Chicago [online]. Chicago : Chicago 
Historical Society, c2005 [cit. 2011-10-10]. Zoning. Dostupný na WWW: 
http://encyclopedia.chicagohistory.org/pages/1401.html.) 
 
Chicago. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia 
Foundation, 2001- , last modif. on 17 April 2011 [cit. 2011-04-17]. Anglická verze. Dostupný 
z WWW: <http://www.en.wikipedia.org/wiki/Chicago >  
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3.3 ZONING VZNIKAJÍCÍ METROPOLE NASHVILLE, USA 
 

Autor: Ing. arch. Jan Mou čka CSc, leden 2002, aktualizace 10 2010  
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Použité zdroje  
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1 - ÚZEMNÍ ŘÁD ROSTOUCÍ METROPOLE 
 
METROPOLE NASHVILLE V OKRESU Davidson County 
 
Nashville je hlavní město státu Tennessee. Dominuje hospodářsky asi třetině území státu (větší 
Memphis je velmi asymetricky umístěn a je v zcela odlišných geo-ekonomických souvislostech na 
řece Mississippi). 
Hospodářsko geografické prostředí 
Nashville leží v ploché kotlině. Do města Nashville se sbíhá 6 hlavních silnic a 8 železnic, což 
naznačuje, že v okolí je sídelní síť hexagonální střediskové soustavy Christallerova typu, s 
koeficientem k=6, svědčící o významné poloze a funkci Nashvillu již v historii. Obsluhovaná 
oblast má silnou centralitu, protože hory lemující kotlinu, spolu s velkými řekami značně oddálily 
konkurující města podobného řádu v sídelní soustavě (např. Memphis ve stejném státě je 
vzdálen 330km, Atlanta 350km).  
Město Nashville je dynamické - územně expandovalo již dříve, než se spojilo koncem dvacátého 
tisíciletí s přilehlým okresem Davidson County.  
 

Stát Tennessee má 109.412 km2, v pořadí velikosti patří mezi menší státy USA (34. v pořadí z 51 
států). 
Počet obyvatel: 1960 3,567.089, 2000:  
Pořadí lidnatosti: 17.stát. 
Hustota je 32,6 obyv./km2, patří mezi hustěji zalidněné státy USA, lidnatost je vyšší v okolí 
Nashvillu a ve východním i západním výběžku státu. 
Počet okresů je 95, velikost průměrného okresu  je 1152 km2, takže patří ke státům s nejmenšími 
okresy USA.  
Stát Tennessee patří do ekonomické oblasti USA "Střední jihovýchod", která je východně od 
Mississippi a vyznačuje se začným podílem na zemědělské produkci USA. 
Klima je charakteristické horkým létem (průměrná teplota červen 25,9stC), mírnou deštivou zimou 
(leden 5.5 stC, 137 mm srážek). Podíl zalesněných ploch je kolem 40%. Území je značně 
ohroženo vodní erozí. 
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Obr. 1 Kapitol státu Tennessee mezi v ěžemi 

 

 
Obr. 2 Kapitol - centrum Metropole Nashville-Davids onCo 
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Obr. 3 Metropolitní statistická oblast MSA Nashvill e 

 

 
  Obr. 4  Nashville -  region v Tennessee 

 
Změna statutu na Nashville/Davidson Co  
 
V roce  1995 došlo ke sloučení města Nashville s Davidson County, na jehož území Nashvill leží. 
V rámci sloučení byl přijata společná Charta - městský zákoník, jehož součástí je i předpis o 
zoningu.  
 
Okres Davidson včetně Nashvillu, který leží uvnit ř okresu Davidson, měl v r. 2010 celkem 626 
tis. obyvatel. v okresu Davidson tedy žilo  v r. 2010 jen o 3% obyvatel více, což se v ČR hovorově 
označuje jako možná "statistická chyba" jde o malé nezařazená území z důvodu vlastní vůle 
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jejich obyvatel nebo jako historické dědictví. Z toho d ůvodu bude v dalším textu p ředmět 
zájmu této stati ozna čován jako "Nashville". Zájemci o podrobnosti najdou o Davidson Co 
podrobné informace v internetu na adrese 
www.en.wikipedia.org/wiki/Davidson_County,_North_Carolina. 
I když výše uvedený rozdíl v počtu obyvatel je možné považovat za statisticky málo významný, 
není tomu tak z hlediska právně závazného přepisu, jakým je zoning. Proto bylo nutné podstoupit 
složitou proceduru, která bude dále v této stati popsána. www 
Změna zoningu v Nashville/Davidson County  
Pro proces změny zoningu byly přijaty "provisorní" regulativy, jako sloučení všech vyskytujících 
se druhů distriktů v obou původních územích. Tím vznikl poměrně velký počet distriktů bydlení, 
podobné distrikty měly navzájem jen malé odlišnosti. 
Dalším krokem přechodu je proces re-zoningu, při kterém je každému pozemku přiřazen takový 
nově definovaný druh distriktu, který se nejvíce podobá předešlému přiřazení. S tím ovšem musí 
souhlasit i majitel nemovitosti, protože mu to vytváří nové, právně závazné břemeno k jeho 
majetku. Tím se samozřejmě změní i ekonomické podmínky majitelů. Se změnou musí souhlasit i 
další partneři - veřejný správce území, případně banka a další dotčené subjekty, které mají k 
nemovitosti práva (například poskytli hypotéku). 
Jde zřejmě o proces řádově složitější, než byla příprava a odsouhlasování původního zoningu. 
Každá se stran si může přivést svého advokáta atd.  
Tato transformace zoningu není v podrobnostech  pochopitelně nezveřejňován v médiích, ale na 
internetu silná se projevuje silná nabídka a poptávka po asistenci právních zastupců nebo 
poradců, kteří jsou zkušení v realitní oblasti.  
 
Přesto má smysl tuto studii číst, protože původní zoning města Nashville obsahoval řadu 
významných stránek a inovací.   
Situace v Nashvillu, kde sousedící územně správní jednotky mají odlišné předpisy, není 
ojedinělá: Například část zastavěného území Chicaga tvoří Cook County, které má svůj zoning 
a v něm položky, některé silně kontrastující s Chicagem. V posledních desítiletích to vedlo k 
novému rekordu ve výšce budov v Chicagu, který byl překonán mrakodrapem v nezvyklém 
umístění a je nezvyklého vzhledu - v Cook County, což musí chicagské architekty a urbanisty 
frustrovat.      
V celých USA předpisy připouštějí, aby platily zcela odlišné přepisy na hranicích malých i velkých 
měst, aby vznikaly podle nich zástavby a nemovitosti občanů, jako k tomu došlo mezi Nashville a 
Davidson County. 
Zoning není hračka, ale vážné věcné břemeno na jejich pozemcích. Nedávná "hypoteční finanční 
krise" v r. 2005, která odstartovala bankovní a celkovou finanční krisi, s důsledky v prakticky 
celém světě, to jasně ukázala. Případ sloučení Nashville a DavidsonCo je z těchto hledisek velice 
poučným příkladem problému, který je v USA velmi rozšířen, problém, který nepochybně vzniká a 
doutná i v Česku, a někdy v příštích desítiletích se může rozhořet.  
 

Předpisy o ISR v zoningu m ěsta Nashville  
Regulativ určující maximální podíl nepropustného povrhu pozemku je součástí závazných 
regulativů zástavby v zoningu města Nashville.  
Cílem je regulovat z hydrologických hledisek  zástavbu v citlivých oblastech. Kombinuje se s 
požadavkem, aby co možná největší část citlivého území zůstala ve stavu před zástavbou. Cílem 
ISR je přizpůsobit zástavbu přirozeným charakteristikám místa, zatímco komerční aspekty 
rozhodování o využití území se řídí tržními hledisky, jako je posice pozemku v území, jeho 
dostupnost v síti osídlení ap. 
Požadavky a standardy zástaveb na svazích 
Požadavky a standardy uplatňované při schvalování projektů zástaveb na svazích požadují 
zástavbu s malým vlivem na citlivá úbočí a na oblasti s rizikem záplav v obcích tím, že  
- požadují zachovánÍ území co možná v původním přírodním stavu a  
- chrání vzrostlé porosty, 
- podporují dobře koncipovanou zástavbu, například z hlediska odtoku přívalových dešťových 
srážek. 
Doporučeny jsou urbanistické prostředky -  pružné a šetrné způsoby zástavby, zástavbu snižující 
rizika problémových ploch. 
Příkladem je shlukování zástavby (clustering). Shlukování se doporučuje pro zástavbu území se 
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svahy přes 25%, kdy se zástavba shlukuje na menších parcelách na terénu se svažitostí do 25%. 
Větší souvislé plochy se svahy přes 25% se ponechávají jako společný volný prostor, trvale 
udržovaný v přírodním stavu (nezastavuje se).  
Shlukování budov je usnadněno při PUD "plánovitých projektech zástaveb". PUD dává možnost 
dosáhnout i na problémových plochách stejné efektivnosti zástavby jako na bezproblémových, 
např. rovinných plochách. 
 

Aplikace regulativu ISR: 
Regulace zástavby na svazích se v zoningu města Nashvillu vztahuje na novou zástavbu na 
dosud přírodním území se svahy nad 15%. Podobně jako v okolí mnoha jiných měst USA, je 
problematika aktuální z důvodu rozptylu (sprawlu) zástavby do krajiny, v Nashvillu  navíc 
komplikovaná nepříznivými geotechnickými podmínkami (nestabilními svahy), jejichž výskyt v 
Nashvillu je zřejmě častý. 
Požadavek na ISR je v Nashvillu uplatňován na stejné právně závazné úrovni, jako běžnější 
regulativy upravující intensitu využití pozemku, výšky a vzájemné odstupy budov, minimální nebo 
maximální velikosti pozemku, hustotu bytů, odstupy budov od hranic pozemku. 
Další regulace jsou regionálně specifické a nejsou zde uvedeny:  
Speciální návrhové standardy jsou pro zátopové plochy, pro geotechnicky problémová území, pro 
likvidaci odpadových vod na vlastních pozemcích, nejsou zde uvedeny. 
Požadavky na ochranu přírodních lokalit jsou v Nashvillu aplikovány na cedrové lesy.  
 

Regulativy zástavby na svazích  si zasluhují širší aplikaci tohoto přístupu -  i na zlepšení 
vytvoření  ekologicky pozitivních podmínek v málo nebo extensivně zastavěných obcích a jejich 
částech. Regulativ ISR je jen jedním z prvků takové celkové regulace zástavby.  
 
Standardy zástavby na svazích 
 
Nová zástavba na p řírodním území se svahy nad 15%.   
 
a) Zástavba na svazích je v Nashvillu v zásadě přípustná pro: 
- stavbu rodinných domů, 
- stavbu bytových nebo řadových domů (s výjimkou intensívní zástavby RM40 a RM60), 
- nebytové funkce přípustné na obytném území, s výjimkou distriktů intensívní zástavby  CC, CF, 
MUL).  
Požadavek na ISR je v Nashvillu uplatňován na stejné právně závazné úrovni, jako běžnější 
regulativy upravující intensitu využití pozemku, výšky a vzájemné odstupy budov, minimální nebo 
maximální velikosti pozemku, hustotu bytů, odstupy budov od hranic pozemku. 
b) Řešení zástavby a terénních úprav musí vyústit do přípustných ISR podle Tab. 01 A B.  
c) Vylučují se neúčelná narušení svahů, požaduje se vhodné umístění budov a parkovišť, s 
využitím zejména opěrných zdí, izolační zeleně a základů staveb, umožňujících obnovení 
původního terénu. 
d) Na parcelách s problémovými zeminami (např. jíly) se vyžaduje geotechnický certifikát 
osvědčující, že navržené stavební řešení příslušně snižuje všechna rizika, uvedená v 
geotechnickém rozboru. 
e) Rozsáhlé souvislé plochy se svažitostí nad 25% trvale udržovat v přírodním stavu 
(nezastavovat), vzrostlou zeleň chránit. 
f) Minimalizovat mýcení vzrostlé zeleně, objemu výkopů a násypů na svazích nad 25%. 
g) V pravidlech dělení pozemků definovat "kritickou parcelu" vytvořenou podle regulativů  a 
proveditelnou v daných podmínkách. 
 

Podmínky a standardy pro rodinné domy na svažitých pozemcích do 4000m2  
a) Každá plocha se svažitostí nad 25% musí být v katastrálním plánu vyznačena jako 
nezastavitelná a jako "kultura" vyznačen "přírodní stav". 
b) Stavební úřad může povolit parcelu pod 4000m2 s plochami nad 25% za předpokladů: 
- parcela bude označena jako "kritická",  
- svah stoupá nebo klesá od příjezdové strany pozemku a je zajištěna zastavitelná plocha se 
svažitosti do 20%, 23m široká u stavební čáry.  
c) Je proveden odborný průkaz, že pozemek je zastavitelný při speciálním projektu a použití 
speciálních technik, minimalizujících vliv na životní prostředí a chránících vzrostlou zeleň a bez 
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negativních vlivů na odtok přívalových vod po svahu nebo na přilehlé pozemky.  
d) Všechny zvláštnosti povolení budou zapsány do katastru. 
e) Kácení vzrostlých stromů na svazích nad 25% bude minimalizováno šetrnými stavebními 
technikami.  
 

Výpo čet přípustného ISR 
Regulace zástavby na svazích se vztahuje na novou zástavbu na dosud přírodním území se 
svahy nad 15%.  
Regulativ ISR je výpočtem modifikován pro různě prudké svahy. 
Výpočet "přípustného ISR" pro obytnou i nebytovou zástavbu začíná zjištěním maximálního 
přípustného ISR v předpisu o zoningu. Ten je pak diferencován koeficienty, odstupňovanými od 1 
do nuly podle konkrétní svažitosti na pozemku: 
(1) Maximální přípustný ISR je v Tab. 01A, v řádku pro příslušnou kategorii distriktů. 
(2) Zjistíme skutečnou svažitost pozemku v procentech.  
(3) V  Tab. 01B najdeme koeficient odpovídající zjištěné skutečné svažitosti území. 
(4) Přípustnou hodnotu ISR zjistíme vynásobením maximální ISR z kroku (1) koeficientem z 
kroku (3). 
 
Shlukování zástavby (cluster option) 
 

Pro zajištění flexibility v návrhu, vytvoření společného venkovního prostoru, pro zachování 
přírodních a krajinných prvků nebo unikátní vegetace lze vytvořit parcely obytných distriktů R a 
RS jako shluky (clusters) za následujících podmínek: 
 

1) Shlukování zástavby p ři parcelaci jednotlivého velkého pozemku  
A. Předběžná situace zástavby musí obsahovat záměr shlukování parcel a vyznačit  
- rozvrh a výměru všech parcel a společných prostor, 
- hranice všech etap zástavby, 
- standard parcel s popisem volné plochy uspokojující potřeby rekreace. 
V předběžné situaci parcelace mohou být obsaženy shluky - "velké souvislé plochy pro zástavbu 
rodinnými domy" (clustery), s nižšími plochami jednotlivých pozemků než vyžadují Tab.1A, B,  pro 
kategorii distriktu, danou zoningem. 
B. Minimální výměra clusteru nesmí být menší než 10ti násobek minimální výměry parcely v 
distriktu, uvedená v tabulkách. Tab.1A a Tab.1B . 
C. Výměra parcel může být snížena až na výměru nižší kategorie distriktu.  
Například pro shluk v distriktu R8 lze použít výměru parcel z distriktu R6 (místo 750m2 až 
pouhých 560m2), podobně pro RS7,5 lze použít RS5 (místo 700m2 až pouhých 465m2). 
Jako FAR lze použít regulativ pro kategorii distriktů, ve které velikost pozemku se nejvíce podobá 
výměře parcel ve shluku - clusteru (např. při jednobytových rodinných domech s průměrnou 
parcelou 500m2 se použije regulativ pro distrikt RS5, t.j. FAR=0,6). 
D. Výměry obvodových parcel.   
Obvodové parcely orientované ke stávající komunikaci musí mít výměru nejméně 90% původní 
kategorie distriktu. Jestliže na protější straně ulice jsou nižší plochy parcel, lze povolit tyto menší. 
Parcely na obvodu, orientované do vnitřní komunikace clusteru, mohou být zmenšeny za 
předpokladu izolační zeleně (bufferu) standardu C podél stávající komunikace. 
E. Společný prostor. 
Redukce výměr parcel má vyústit do vzniku společných venkovních prostor. Společný prostor má 
být vytvořen v každé etapě zástavby v rozsahu nejméně 15% rozsahu této etapy.  
 

Shlukování zástavby na plochách PUD - ÚZEMNÍCH ROZV OJOVÝCH AKCÍCH  
A) Shlukování zástavby rodinnými domy 
Shlukování zástavby rodinnými domy může mít v PUD větší rozsah. Při náležité ochraně 
životního prostředí může zastavovací plán PUD (MasterPlan) využít větší průměrné hustoty, než 
jaká odpovídá podobné kategorii v původním zónování. Skutečně dosažitelná hustota tak může v 
akci PUD méně záviset na rozsahu chráněných citlivých ploch a na požadovaných minimálních 
výměrách. 
B) Společné venkovní prostory 
S výjimkou ploch PUD potřebných pro komunikace a technické vybavení, následující plochy musí 
být určeny jako společné venkovní prostory a chráněny v katastru jako nezastavitelné:  
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1. Velké souvislé plochy o svažitosti nad 20%, ve všech distriktech. 
2. Plochy povodňových řečišť (floodways), ve stavu před zástavbou. 
3. 66% ploch záplav (floodplain), ve stavu před zástavbou. 
4. Plochy chráněné zeleně, ve stavu před zástavbou. 
5. Toky, potoky, meliorační strouhy. 
6. Mokřady. 
7. Izolační zeleň (buffery). 
Nejméně však 15% výměry shluku musí být určeno jako společný venkovní prostor pro rodinné 
domy. Kde je to možné, společné prostory se mají propojit do souvislé plochy nebo pásu. 
C) Minimální plochy parcel 
Minimální plochy parcel pro zástavbu rodinnými domy mohou být nižší než v základních 
tabulkách zoningu 
D) Využití alternativních minimálních odstupů má vyústit do vytvoření společného volného 
prostoru. Minimálně má být volný prostor vytvořen pro každou etapu ve výši 15% z celkové 
výměry této etapy. 
E) Zmenšení pozemků rodinných domů má být založeno na přidělení 15% výměry celé zástavby 
na komunikace, a na vydělení zbývajících 85%  minimální možnou výměrou parcel původního 
typu distriktu předepsaného zoningem. 
F) Standardy pro zástavbu svažitých území rodinnými domy platí i pro typ distriktu, který byl v 
PUD oproti zoningu změněn. 
G) Požadované odstupy budov mohou být stanoveny jinak než v podkladových distriktech 
zoningu, v souvislostech s jiným rozvrhem distriktů v rámci PUD.  
 

Shlukování zástavby v zátopových oblastech 
Zástavba formou shluků se doporučuje pro obytnou zástavbu v území zčásti ohroženém 
zátopami. Přinejmenším polovina zátopové plochy musí být určena na společné venkovní 
prostory a udržována v přírodním stavu, se zákazem kácení keřů a stromů o průměru kmenů 
přes 20cm. Každá parcela zčásti obsahující zátopovou plochu musí být označena jako "kritická" a 
minimální nadmořská výška přízemí budov musí být uvedena ve schváleném geometrickém 
plánu zástavby. 
 
PŘEKRYVNÉ DISTRIKTY ("overlay") V NASHVILLU  
 

Používání překryvných (overlay) distriktů překračuje rámec konvenčního zoningu z první poloviny 
20. století v několika směrech: 
- Vznik překryvného (overlay) distriktu umožňuje místní změnu současně platného zoningu.  
- V oblasti PUD se jednotlivé plochy nemusí přizpůsobit předpisům zoningu, i když jsou 
aplikovatelné. 
- Všechny overlaye jsou součástí oficiálních Zoning Map.  
Do současných map zoningu se překryvné distrikty musí zakreslit a v textové části musí být pro 
každý formulovány regulativy, podmínky schválení a návrhové standardy. 
Používání překryvných distriktů) přináší určitě mnoho výhod pro dosahování územního řádu v 
právním prostředí. Přináší však asi obtíže při navrhování zoningu a v územním plánování:  
Evidence majetku (katastr) a zoning jsou celoplošné, nepřekrývá se přiřazení majitelů, možných 
činností a regulativů zástavby k pozemkům. Nesmí existovat pozemky, které mají dva nezávislé 
majitele nebo jsou označeny dvěma různými kategoriemi distriktů.  
Překryvné distrikty se mohou překrývat navzájem, protínat hranice pozemků, hranice distriktů. 
Metodologická obtíž je v takovém případě m.j. v tom, že 
- není jednoduše zaručeno, že na pozemcích nevznikají protikladná právně závazná ustanovení,  
- počet právně závazných ustanovení se zvyšuje, mohou se stát nepřehledné. 
Ustanovení vztahující se v zoningu Nashvillu k překryvným distriktům jsou poměrně obsáhlá - 
tvoří asi 20% textové části a nepochybně ve stejné míře zkomplikovaly obsah a legendu mapy 
zoningu, i následné rozhodování při aplikaci zoningu. 
  

PŘEKRYVNÉ DISTRIKTY V NASHVILLU 
Problematika, kterou řeší překryvné - overlay distrikty, se v nějaké podobě vyskytují v zoningu 
všech větších měst USA, nebo se tam dostanou změnami v době jeho platnosti - "zájmová 
území" např. vojska, chráněné oblasti, pásma hygienické ochrany apod. Pozoruhodné však je, že 
zařazením do předpisu o zoningu se překryvné distrikty v USA automaticky stávají právně 
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závazným nástrojem územního řádu. 
Nejčastějším speciálním distriktem v Nashvillu jsou územní rozvojové akce PUD (Planned Unit 
Development District). 
 

1) Pěší parter m ěsta (Urban Design Overlay District) 
Záměrem distriktu je umožnit využívání speciálních návrhových standardů v oblasti 
urbanistického detailu. Překryvný (overlay) distrikt je vymezen v územním plánu části města 
"napříč" zoning-distrikty, se záměrem dosáhnout takové měřítko a formu veřejných prostranství, 
které budou příznivé a citlivé k potřebám pěšího provozu. ¨Zajišťovány jsou vhodné objemy 
budov, zeleň a parkování, Má se tak dosáhnout cílů, které konvenční regulativy zoningu 
nezajišťují: Umožňuje minimalizovat pronikání automobilů do zástavby, podporovat citlivé 
umístění volných prostor ve vztahu k hmotám budov, uličního "nábytku". Prostředkem jsou 
zvláštní standardy projektování novostaveb, zaměřené na udržení nebo dosažení uvedených 
charakteristik. Splnění předpokladů může být podkladem pro přiznání bonusů, které dostávají 
zřizovatelé veřejných prostranství na vlastním pozemcích (zvýšení regulativu FAR a pod). Urban 
Design overlay distrikt je zřejmě právním zakotvením jednoho z cílů hnutí v urbanismu USA - 
"New Urbanisme - Urban Design". 
 

2) Ochrana charakteristické zástavby (Urban Zoning Overlay District) 
Cílem zřízení tohoto ¨"překryvného" distriktu je zachovat a chránit ve vybraných částech města 
charakter stávající zástavby. Vznikají možnosti výjimek z regulativů a standardů: podporováni 
jsou investoři tím, že by nebyli nuceni k neúčelným nákladům, jsou vedeni ke zvýšení 
bezpečnosti a slučitelnosti výsledného stavu s okolím. Zavádí se zde znovu pravidla pro novou 
zástavbu, zejm. ve velikosti pozemků, v uspořádání ulic a zásobovacích uliček (alleys), která 
platila pro zástavbu v rámci hranic města do r.1956. Oblast ochrany charakteristické zástavby má 
mít velikost přes 65ha, aby se opatření neuplatňovala po malých částech.  

3) Historické distrikt y (Historic Overlay Districts) 
Jde o distrikty zajišťující celá historicky nebo památkově cenná území a stavby na nich. Souvisí s 
památkovou péčí v podmínkách liberální společnosti a ekonomiky. 
Historicky významná stavba je každá, která splňuje alespoň jedno z kritérií 
- stavba je individuálně uvedena ve státním seznamu,  
- stavba je v distriktu zapsaném nebo připadající v úvahu k zápisu do státního registru 
historických míst,  
- stavba přispívá k architektonickému charakteru historického distriktu, do něhož je zařazena. 
Každá zamýšlená stavba a rekonstrukce (nejen historicky významných budov) v historickém 
overlay distriktu musí dostat předem povolení od historické komise zoningu města, schvalují se 
případné změny v povolených činnostech nebo na budově. 
 

4) Rozvojové plochy areál ů institucí  (Institutional Overlay District). V Nashvilu jde o areál 
vysoké školy, který je v rámci obytného území a je nutné vytvořit předpoklady pro jeho další 
územní rozvoj na tomto místě. Podobně je možné právně podchytit zájmovou oblast v jiném 
veřejném zájmu, např. zdravotnictví, rekreace. Předpokladem založení rozvojové plochy areálu je 
schválení zastavovacího plánu (Master development plan) pro rozvoj instituce.  
 

5) Pásy zelen ě (Greenway Overlay District) 
Jde o pásy zeleně prostupující město a zpřístupňující okolní krajinu. Jejich postupný vznik je 
zajišťován povolováním zástavby formou shluků - clusterů nebo podmínkami pro územní 
rozvojové akce PUD. Mají vznikat převážně na plochách nezastavitelných z objektivních důvodů 
(záplavy, špatné geotechnické podmínky, svažitost). Pásy zeleně jsou orientovány na potřeby 
obyvatel (na rozdíl od našich ÚSES, jejichž funkcí je dosažení ekologické stability území a jejichž 
užívání obyvateli spíše škodí jejich ekologické funkci). 
 

6) Zátopové oblasti (Floodplain Overlay District) 
Distrikt umožňuje provádět koordinovaná preventívní opatření proti záplavám. 
 

7) Koridor letišt ě (Airport Overlay District)  
Formou overlaye je možné závazně vyhradit plochy pro rozvoj letišť, obdobné overlaye by 
usnadnily rozvoj i jiných komunikačních sítí.  
8) Zábavní distrikt pro dosp ělé (Adult Entertainment Overlay District)  Jde o specifiku územního 
řádu v USA - o vymezení  "nemravné" zóny města (v jiných velkých městech je řešené 
přípustností takových zařízení  v průmyslových distriktech města). 
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9) Oblast siln ě ovlivn ěného zoningu (Impact Overlay District). Zahrnuje území, ve kterém jsou 
nutná opatření nad rámec platného zoningu, např. v důsledku velkých staveb infrastruktury, 
rozsáhlých změn v povolených činnostech, mnoha dodatků a změn  zoningu. 
Impact Overlay District kolem průtahu mezistátní silnice územím Nashvillu: Jestliže pro nějakou 
velkou investici nebyla včas zajištěna územní reserva (např. koridorem dálnice), je možné zmírnit 
rozsáhlé důsledky staveb ještě "na poslední chvíli" touto formou overlaye. Nezabrání však již 
velkému množství konfliktů, které by při včasné a systematické územní přípravě nemusely 
vzniknout.  
Jde o dočasný distrikt, platný do doby ukončení stavby nebo do provedení potřebné změny 
zoningu. Zajišťuje m.j. právní rámec realizace takových opatření, jako je zachování charakteru 
tradičních obytných skupin (neighborhoods) ohrožených stavbou dálnice.  
Cílem existujícího překryvného distriktu kolem průtahu mezistátní silnice územím Nashvillu je  
a) zabránit záporným důsledkům stavby komunikace nebo inženýrských sítí na okolní nemovitosti 
a plochy a nebo na jinou infrastrukturu, 
b) zajistit podrobnou analýzu nutných dodatků zoningu v důsledku stavby. 
V bodě a) jde o problematiku realizace závěrů tzv. EIA (posuzování vlivů staveb a činností na 
životní prostředí), které nejsou právně závazné. V bodě b) jde však o zajištění nutných právních 
důsledků vlivů, které byly v EIA konstatovány, ale zůstaly nevyhnutelné. 
 

2 KONVENČNÍ ZONING MĚSTA NASHVILLE 2011 
 

 
Tab. 1 A Regulativy využití území FAR ISR 
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Tab. 1 B Bydleni FAR ISR 

 
ZONING, DISTRIKTY, REGULATIVY  
Zoning zde označuje činnosti stanovené zákonem, spojené s uplatněním regulativů na území 
města. Dokumenty zoningu jsou: předpis o zoningu a mapa zón. 
Distrikty jsou kategorie využití území (obsažené např. v legendě územních plánů), k nim se 
vztahují regulativy.  
Zóna: je souvislá část území města, zakreslená v  mapě zoningu "zoning map"  
"Zoning-distrikt" města je souhrn všech zón města, které mají přiřazenu stejnou kategorii distriktů, 
platí pro ně shodné regulativy; údaje o zoning distriktech se používají při bilancích územních 
politik, plánů. Každé souvislá část území ("zóna") zakreslená ve výkrese "zoning map" má 
přiřazenu jednu z kategorií. Souhrn zón, kterým je přiřazena stejná kategorie využití území 
vytvářejí v souhrnu odpovídající distrikt města.  
Regulativy jsou právní limity, jejichž uplatňování má vést ke vzniku zamýšlených kategorií využití 
území - distriktů. 
 
REGULATIVY 
1) Regulativy p řípustnosti činností  se tradičně vyjadřují jako výčty povolených činnosti, jejich 
pomocných činnosti, činností přípustných s podmínkami, popřípadě výčty zakázaných činností 
(prohibited uses), 
Postupně proniká metodicky nadějnější přístup - přípustnost činností se zakládá na posouzení 
jejích vlivů na životní prostředí (obdoba EIA). Totéž kritérium se začíná používat i pro slučitelnost 
činností v polyfunkčních (smíšených) distriktech.  
2) Regulativy pozemku    
upravují  
- nejmenší popř. největší přípustnou velikost pozemku 
- některé rozměry stran pozemku nebo jeho tvar 
- odstupy budov a hranic pozemku (yards, setbacks) 
- odstupy budov od veřejné komunikace, od hranic distriktu 
- ochranná pásma na okrajích pozemků nebo distriktu (buffery, izolační zeleń) 
- umístění parkovišť na vlastním pozemku aj. 
3) Regulativy míry stavebního využití, objemu a tva ru budov (bulk) 
a) Hlavním nástrojem regulace míry stavebního využití pozemků je FAR - poměr plochy 
nadzemních podlaží k ploše pozemku (FAR - Floor/Area Ratio).  
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b) Maximální podíl plochy pozemku zastavěné budovami (maximum lot coverage), reguluje míru 
zastavění pozemku budovami.  
c) Výška budov se reguluje např.  
- výškou okapu nad referenční rovinou,   
- počtem nadzemních podlaží,  
- výškovou hladinou - váženým průměrem výšek budov, 
- výškou průčelí u jednotlivých stavebních čar, 
- obrysovými plochami budov (gabarity), vymezenými např. sešikmenými polorovinami. 
4) Další používané regulativy stanovují 
- maximální rozsah zpevněné plochy pozemku ISR (maximální percentuální rozsah nepropustné 
plochy pozemku) 
- uspořádání budov na pozemku, nejmenší odstupy budov od jednotlivých hranic pozemků a 
navzájem. 
 
2.1  KATEGORIE DISTRIKTŮ 
 
ZEMĚDĚLSTVÍ  
AG  Zemědělství   ochrana území přírodního charakteru nebo dočasné využití 
neurbánního území (rozvojových rezerv města) 
AR2 Zemědělské usedlosti 
 
BYDLENÍ 
RS Jednorodinné domy   
Plochy RS jsou určeny pro rodinné domy s 1 bytem, při různých hustotách zástavby 
doporučených generalním plánem. Jsou určeny pro nové plochy i pro zachování směsi různých 
typů domů. 
RS80, RS40, RS30  Plochy extensívní jednorodinné zástavby, na vybraných územích s ochranou 
přírody, s dobrým prostředím a s napojením na komunikace popř. sítě 
RS20, RS15, RS10  Plochy středně intensívní jednorodinné zástavby, na vybraných územích s 
infrastrukturou a s ochranou přírody. 
Plochy RS20 a RS15 jsou použitelné pro plochy s infrastrukturou, dobrým dopravním napojením, 
ne obvodu území s extensívní jednorodinnou zástavbou. 
RS7.5, RS5, RS3.75 Plochy jednorodinné zástavby s vyšší intensitou, zpravidla s dobrým 
napojením na páteřní nebo sběrné komunikace a hromadnou dopravu.  
R Rodinné domy   
Plochy R s rodinnými domy s 1 nebo 2 byty jsou určeny pro nové plochy i pro zachování směsi 
různých typů domů. 
R80, R40 Málo intensívní plochy zástavby rodinnými domy 
R30, R20 Středně intensívní plochy zástavby rodinnými domy 
R15, R10, R8 Plochy intensívní zástavby rodinnými domy 
R6 Zástavba s vysokou intensitou zástavby rodinnými domy. 
RM Bytové a řadové domy   
Plochy RM2, RM4, RM6, RM9, RM15, RM20 jsou určeny pro zástavbu bytovými a řadovými 
domy s intensitou využití území od nízké (RM2) po vysokou (RM20). Nízká intensita je pro plochy 
se silnými environmentálními omezeními. Vyšší a vysoká intensita pro plochy u vyšších kategorií 
komunikací a v blízkosti hromadné dopravy, obchodu, služeb a pracovních příležitostí. Vhodné 
také pro plochy nebytové zástavby, kde mohou plnit celkové záměry generálního plánu v 
rozmisťování výstavby  bytů. Distrikty jsou vhodné pro výstavbu velkých bytových komplexů 
formou PUD, těžících z možnosti pružnějších návrhů (viz kap. N3-4). 
RM2, RM4 Plochy málo intensívní zástavby dvou až třípodlažními bytovými domy  
RM6, RM9 Plochy se střední intensitou zástavby dvou až třípodlažními domy. 
RM15, RM20  Plochy se zvýšenou intensitou zástavby bytovými domy, pro střední až vysokou 
hustotu bydlení, pro koncentrace smíšené zástavby kancelářské a obchodní, i jako alternativa k 
obchodním zónám podél páteřních komunikací. 
R40 a RM60  Plochy intensívní zástavby vysokými a středně vysokými bytovými domy s 
diferencovanými parkovišti. Vhodné v regionálních center aktivit, v centru města, v oblastech 
koncentrace kanceláří a smíšené obchodní zástavby. 
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MPH  Mobilní domy. 
 
ZÁKLADNÍ VEŘEJNÉ VYBAVENÍ (Institutional District) 
Plochy jsou určeny pro veřejná občanská zařízení, vyžadující umístění v obytném území obce 
nebo v jeho těsné blízkosti. Přípustné jsou činnosti, které nemají negativní vliv na okolní 
zástavbu. Při aplikaci na velkých plochách musí být dobrý přístup k páteřním nebo sběrným 
komunikacím a obsluha veřejnou dopravou. 
 
SMÍŠENÁ ÚZEMÍ (MU - Mixed-Use Districts)   
Plochy MUN, MUL, MUG a MUI jsou určeny pro směs navzájem slučitelných činností. Poskytují a 
podporují bydlení, práci, nákupy a služby v hustě zastavěném území. Umožňují efektivní využití 
území s vysokou úrovní služeb, se sníženou nutností používat automobil, zvýšeným využitím 
hromadné dopravy, silným pěším propojením, s kreativním a pružným využitím stávajících budov, 
zvláště přispívajících zachování historických zdrojů města. Směs obytných, kancelářských a 
osobních služeb i maloobchodu s prvky přitahujícími a posilujícími jiné činnosti v distriktu. 
MUN  Smíšené území extensívní zástavby, možná alternativa k obchodní zástavbě uvnitř bloků. 
Podporuje zachování historických kvalit města v měřítku obytné zástavby, předpokladem je 
přinejmenším dobrý přístup na sběrné komunikace a veřejnou dopravu. 
MUL   Málo intenzívní smíšené území v blízkosti větších křižovatek. Povolený FAR=1 a široká 
škála přípustných činností umožňují zachování a adaptivní nové využití  větších budov, které 
přispívají k architektonickému a historickému charakteru okolí, nutný je dobrý dostup k veřejné 
dopravě. 
MUG  Středně intensívní smíšené území   Středně vysoká intensita smíšených funkcí , v 
blízkosti koncentrací pracovišť, obchody a veřejného vybavení Blízko CBD regionálních středisek 
s vysokou úrovní dostupnosti včetně veřejné hromadné dopravy. FAR podporuje slučování 
pozemků a zástavbu velkého měřítka na páteřních ulicích nebo v jejich blízkosti 
MUI   Intensívní smíšená zástavba bydlení, kanceláře a slučitelné komerční činnosti, vhodná 
pro plochy s nejvyšší úrovní dostupnosti, hromadnou dopravou a významnými službami. FAR=5 
umožňuje budovy velkého měřítka, stimuluje ke stavbě krytých parkovišť na vlastních pozemcích. 
Je vhodná pro vybrané části centra města, pro  vybrané sektory velkých dopravních tepen 
vybíhajících z jádra centra města. 
 
KANCELÁŘE (Office Districts).   
OR20, OR40, ON, OL, OG Plochy kancelářské zástavby o různé intensitě zástavby a měřítku 
od extensívních zařízení v obytných skupinách až k zástavbě středně intensívní podél velkých 
ulic. 
ORI Plochy extensívní kancelářské zástavby, mohou sloužit  za předpokladu poptávky 
namísto izolační zeleně oddělující obytné celky od rušících skladových nebo výrobních ploch. 
OR20  Kancelářsko obytný distrikt,  pro slučitelné činnosti, střední intensita zástavby, dobrá 
dosažitelnost individuální dopravou, přednostně na sběrných nebo páteřních komunikacích, 
dostupnost veřejných dopravních služeb. 
OR40  Kancelářsko obytný distrikt. Intensívní kancelářské zástavba a bytové domy, pro velmi 
dostupné lokality, přednostně podél páteřních ulic, se službami veřejné dopravy 
ON Extensívní kancelářsko obytný distrikt. Velmi nízká intesita kancelářské zástavby, vhodná 
pro realizaci přechodových ploch, namísto neefektivní nebo nerealizovatelné izolační zeleně a 
terénních úprav, protože často sousedí s obytnou zástavbou, povolené činnosti a FAR jsou 
příslušně omezeny.  
OL Středně intenzívní kancelářská zástavba - Možné užití také jako izolační přechod mezi 
intenzívní obytnou zástavbou a  neslučitelnými skladovými nebo výrobními činnostmi, FAR= 0,75  
OG Středně intensívní zástavba kancelářskými budovami, v místě koncentrace administrativy 
nebo v regionálních koncentracích kanceláří a skladů, dostupné z páteřních ulic a službami 
hromadné dopravy 
OR  Velmi intensívní zástavba slučitelných činností bydlení a kanceláří. Povoleny jsou jen 
vybrané provozy maloobchodu, obchodních a osobních služeb. Umístění mezi obytnými plochami 
s nižší intensitou a intensívnějšími obchodními činnostmi, nutné je napojení na páteřní ulice.  
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C   MALOOBCHOD (Commercial Districts) 
Maloobchodem je myšlen prodej zboží a/nebo poskytování služeb v drobném, zařízení drobného 
prodeje nebo pronájmu častého a opakovaně potřebného sortimentu pro domácnosti, v omezené 
tržní oblasti.  
Jednotlivá zařízení všeobecného maloobchodu mají omezenu maximální podlažní plochu: 
Typ zařízení       maximální podlažní plocha   
Potraviny          
 1400m2 
drobné zboží, drogerie/kosmetika         930m2 
Koloniál, nápoje, pečivárna, půjčovna video     465m2 
Květiny, noviny apod.                 280m2  
Vyšší maloobchod může zahrnovat doplňkový prodej benzinu s nejvýše čtyřmi čerpadly.  
"Malobchodní nákupní středisko" (shopping centrum) je budova o nejméně 1850m2 podlažní 
plochy a obsahující dvě nebo více různých prodejen působících ve všeobecném nebo vyšším 
sortimentu prodeje.   
Obchodní plochy jsou určeny pro podniky maloobchodu a služeb, odborných a obchodních 
služeb a rekreaci. Zástavba isolovanými objekty je typická, většina podniků požaduje umístění při 
hlavních ulicích a průtazích silnic. 
CN  Obchodní plochy extensívní, přípustné jsou služby a maloobchod s častou frekvencí 
návštěv, pro okolní obytné skupiny. Charakter zástavby a izolační zeleně zajišťují dobrou 
slučitelnost s přilehlou málo intensívní obytnou zástavbou. 
CL  Vyšší  vybavení obchodu a služeb - obchodní plochy s širokým, ale neúplným 
sortimentem malobchodu a služeb, jídelny a restaurace, finanční služby, správní a poradenské 
kanceláře. Distrikt je použitelný pro koncentraci různých komerčních činností čtvrťového nebo 
regionálního měřítka, poblíž velkých křižovatek na pásových obchodních plochách. Slouží 
středně velké tržní oblasti, proto je příjezd automobilů žádoucí. 
CS  poskytuje lokalizaci plnému sortimentu malobchodu a služeb, (prodej a opravy aut, malé 
zakázkové provozovny, restaurace, zábava, finanční, konsultační, poradenské a administrativní 
služby. Lokalizace vhodná v plochách koncentrace smíšené obchodní zástavby, v plochách 
nadmístní a regionální koncentrace obchodu nebo v blízkosti velkých křižovatek uvnitř 
existujících pásových obchodních oblastí. Obchodní zařízení v distriktu CS často obsluhují velkou 
tržní oblast, proto je dostupnost automobily žádoucí. Není ale záměrem zde umisťovat podniky 
generující nákladní dopravu kromě zásobování zbožím. Protože je povolena široká škála 
činností, jsou regulativy využití území i podmínky izolačních odstupů voleny tak, aby chránily 
přilehlé oblasti 
CA  Plochy turismu a zábavy (Attraction District) jsou určeny pro širokou škálu zábavních a 
rekreačních činností, ubytování, škálu maloobchodních a podpůrných činností typicky spojených 
s turismem. Regulativy intensity zástavby a parkování odpovídají vysokému stupni osobní 
dopravy, vyvolané přípustnými činností. Vhodná lokalizace je v blízkosti regionálních center nebo 
smíšených obchodních ploch a v blízkosti velkých křižovatek v existujících pásových komerčních 
oblastech. 
 
CBD  CENTRÁLNÍ MĚSTSKÁ OBLAST (Central Business District, CBD) 
V případě Nashvillu (podobnmě jako v Chicagu, New Yorku a mnoha dalších městech a obcích) 
není v CBD omezena výška budov, takže zde vznikají "mrakodrapové čtvrti". Efekt, jaký má 
absence výškového omezení zástavby CBD v Nashvillu, je patrný ze snímku centra Nashvillu - 
fotografie na první stránce této studie. 
CF  Zázemí centrální m ěstské oblasti  jsou plochy určené přednostně pro pro podpůrné 
činnosti CBD - obchodní služby a zařízení maloobchodu a osobní služby a velká parkovací 
zařízení, vhodná lokalizace je na obvodu CBD. 
CC Centrální komer ční distrikt  (pěší zóna) slouží koncentraci činností obvyklých v 
diversifikovaném a ekonomicky silném CBD (finanční, odborné a administrativní kanceláře spolu 
s maloobchodem, stravováním, zábavou a bydlením s vysokou hustotou). Regulativy umožňují 
intenzívní využití pozemků a integraci různých činností ve společných budovách, je podporován 
podzemí parkování na vlastních pozemcích. Zvláštní význam má pěší provoz a volba činností a 
zařízení, které mohou vytvořit vhodné pěší prostředí. Stimulovány jsou činnosti orientované svými 
průčelími do pěší zóny. 
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NÁKUPNÍ STŘEDISKA (Shopping Center Districts) 
Nákupní střediska poskytují maloobchod a služby formou "plánovaných obchodních středisek". 
Škála činností je přizpůsobena obchodní koncepci střediska a možnostem v dané lokalitě. 
Majitelé nemovitosti jsou stimulováni k využití možnosti flexibilitu návrhu a stavby center na 
základě pružných projektových standardů v rámci PUD. 
SCN  Okrskové nákupní středisko - maloobchod a služby denní potřeby obyvatel obytného 
okrsku Objemy budov i okruh přípustných činností jsou omezeny, s ohledem na malou tržní 
oblast a na těsné sousedství s bydlením. Vhodná je lokalita jna křižovatce páteřních a sběrných 
komunikací v těžišti zamýšlené tržní oblasti. 
SCC  Čtvrťové nákupní středisko SCC - je určeno pro maloobchod na úrovni čtvrti o cca 35 
tis.až 100 tis. obyvatel. Regulativy objemu budov a přípustných činností odpovídají tržní oblasti. 
Zástavba je kompaktní na velkých křižovatkách, v těžišti tržní oblasti, přednostně na křižovatkách 
dvou tříd s nejméně 4 dopravními pruhy. 
SCR  Regionální nákupní středisko - nadmístní a regionální koncentrace maloobchodu a služeb 
Regulativy objemu a široká škála činností umožní výstavbu shopping malls (nákupních alejí) s 
široce specializovanými atraktivními prvky sortimentu (retail anchors). Dostupnost a  snadná 
cirkulace uvnitř střediska má mimořádný význam, vzhledem k velké intensitě zástavby a poměrně 
vysoké dopravě, generované některými přípustnými činnostmi. Vhodná lokalizace je na 
křižovatkách s minim. 6 pruhy každá nebo křižovatce dálnice  a 4- pruhové páteřní komunikace. 
Obsluha střediska škálou veřejné dopravy. 
 
VÝROBNÍ PLOCHY (Industrial Districts)   
Výrobní distrikty IWD, IR, IG odpovídají různým cílům a politikám generálního plánu. Tomu u 
jednotlivých druhů ploch odpovídají různé škály přípustných činnosti, různé hodnoty regulativů 
objemu i standardů vlivů činností na životní prostředí (operational standards). 
IWD  Průmysl a sklady. Mezi povolené činnosti patří velkoobchod, skladování a distribuce 
objemných zboží. Odpovídá hlavním dopravním politikám generálního plánu. Plocha může 
generovat značnou nákladovou dopravu. Funkce vyžadují poměrně ploché rozsáhlé území, 
dobrou dopravní dostupnost z hlavních páteřních komunikací a mezistátní silniční sítě. Některé 
činnosti mohou vyžadovat přímé napojení na železniční nebo vodní dopravu. 
IR  Lehká nerušící výroba - poskytuje možnost široké škály činností lehkého průmyslu v 
malém nebo středním měřítku. Nejvhodnější jsou činnosti ve zcela uzavřených budovách  s 
omezeným venkovním skladováním. Možné vlivy na prostředí na přilehlém území jsou sníženy 
omezením druhu přípustných činností a přísnými standardy vlivu provozů na životní prostředí. 
Potřebný je vynikající napojení na hlavní dopravní síť. 
IG  Těžká výroba - plocha vhodná pro intensivní výroby, jejichž ekonomická životnost je 
podstatná pro celou metropolitní oblast. Přípustné činnosti vyžadují velké, relativně ploché území 
s dobrým napojením na regionální systém dálnic, řeku a železnici. Těmto speciálním lokalizačním 
požadavkům odpovídají regulativy  minimální velikosti pozemků a omezená škála přípustných 
činností na takové, kterým nebudou vadit hlavní činnosti, které jsou pro plochu  plánovány. 
 
 
2.2  PŘÍPUSTNOST ČINNOSTÍ V DISTRIKTECH 
V zoningu Nashvillu je přípustnost činností v jednotlivých kategoriích distriktů vyjádřena rozsáhlou 
tabulkou obsahující několik set činností, obdobněpi jako v Chicagu nebo Gurnee aj..  
V tabulce jsou uveden činnosti přípustné bez podmínek, u ostatních se vyznačuje i druh 
podmínek - PC - přípustné při splnění podmínek (PC - Permitted with Conditions),  
- SE - zvláštní výjimky (SE - Special Exceptions)  
- A - přípustné jako související činnost k již umístěné činnosti (A - accessory) .  
Obsah tabulky zde nebude uveden. K této formě regulace přípustnosti činností je uveden 
komentář ve stati o Chicagu, kde se upozorňuje i na potřebu nové metodiky. Náznak nadějného 
nového přístupu představuje přípustnost posuzovaná na základě vlivů činností na životní 
prostředí (viz stať o suburbánní obci Gurnee (Illinois). 
Uvedeny budou pouze všeobecné podmínky PC, ukazující problematiku a specifiku velkého 
"jižanského" města USA, hlavního města státu. 
Všeobecné podmínky p řípustnosti (PC) 
Činnosti jen podmíněně přípustné nesmějí být povoleny pokud nejsou plně v souladu se všemi 
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standardy. Pokud jsou např. podmínky v této kapitole v rozporu s regulativy objemu budov FAR, 
platí restriktivnější podmínka nebo standard.  
Veřejné školy (Community Education).  
Výuka na základních, středních a vyšších školách, schválená předpisy státu, je povolena na 
obytném území. Předpis stanoví minim. velikost školského areálu (campusu) 0,8 až 6ha + 0,4ha 
na dalších 100 žáků, odstup a izolační zeleň. Podmínky  zmenšení pozemku  v lokalitách s 
intenzivnějším využitím území zakazují velká hřiště, povolují jen intenzívně využívaná a 
přírodovědné pozemky, při počtu žáků do 75 velikost areálu 0,8ha + 0,4ha na dalších 100 žáků. 
Školy pro přípravu na povolání mají předepsánu ochrannou zeleň, odstup mezi hlučnými pracemi 
(automechanika) a plochou bydlení nejméně 15,2m. 
Kancelá ře 
Připouští se max. 230m2 podlažní plochy na 1 instituci služeb, např. finančních. Připouští se 
využití bytu jako kanceláře pro pronájem a prodej okolních nemovitostí nebo max. 250m2  podl. 
plochy na instituci. 
Zdravotnictví (Medical uses). 
Ordinace (Medical Office)  - max. 250m2  podlažní plochy na instituci,  
Ambulatoria (Outpatient Clinic) - max. 230m2 podlažní plochy na instituci, omezuje se zaměření 
na pracovní lékařství, laboratoře, protidrogovou a proitialkoholní ochranu. 
Veterinární ošetřovna  - max 250m2 podlažní plochy na instituci, ve smíšených a obchodních 
distriktech, max. 2 zařízení na pozemku. V obchodním distriktu CF (zázemí centrální městské 
oblasti - CBD) není velikost omezena. Chov jen v plně uzavřených budovách. Požaduje se 
izolační zeleň, oplocení, kotce, opatření na ochranu zvířat, shromažďování odpadů. 
Prodejny a služby (Commercial uses ) např. pensiony s max 10 pokoji.  
Řemeslnické dílny (Custom Assembly ) 
Maximálně 230m2 podlažní plochy na instituci, povoleny v polyfunkčních a komerčních 
distriktech, ve zcela uzavřených provozech. 
2.3  REGULATIVY INTENZITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
Regulativy intensity využití území mají v urbanismu za cíl regulovat intensitu využití území 
činnostmi, neboli rozsah činností na jednotku plochy.  
Zřejmým a trvalým projevem rozsahu činností jsou v USA i v Evropě budovy - počet a velikosti 
budov, ve kterých činnosti probíhají.  
Proto se rozsah budov (v regulativech měst USA označovaný jako "bulk") nabízí jako nejsnazší 
měřítko a zároveň objekt regulace intensity využití území. Rozsah budov na pozemku se snadno 
měří jejich objemem, přesto se v praxi nejvíce používá vyjádření hrubou podlažní plochou 
nadzemních podlaží budov. Pro regulaci intensity využití území stavbami se tak používá FAR - 
poměr mezi hrubou podlažní plochou nadzemních podlaží budov a výměrou pozemku. FAR 
dosahuje hodnot od nuly (na pozemku, který nesmí být zastavěn), přes střední hodnoty kolem 
FAR=1 ve městech, až po extrémní hodnoty FAR=5 až 10 v centrech velkých měst. Výjimečně se 
regulativ FAR nestanovuje v USA vůbec a připouští se vznik mrakodrapových čtvrtí.  
Intensita využití území se někdy vyjadřuje "hustotou" činností , které na ní probíhají. Tak lze 
intensitu vyjádřit počtem parkovacích stání na 1ha distriktu, nebo počtem bytů (bytových 
jednotek) na 1ha - "hustotou bydlení". Předpokladem pro použití těchto ukazatelů v zoningu je, 
aby byly převoditelné na výměry budov - to je u parkování poměrně spolehlivé, ne však už u bytů, 
které mohou měnit svůj počet a velikost, aniž by se v urbanistickém smyslu změnila budova. 
"Hustota bydlení" jako regulativ má souvislosti s financováním bytové výstavby nebo se 
sociálnímu programy ("dostupné bydlení"). Pro regulaci intensity využití území se proto přestávají 
využívat, s výjimkou počtu parkovacích míst, mění se ale jejich předepsaná velikost. 
 
REGULATIVY FAR 
Tabulky viz  příloha:  
Tab.1-A,B REGULATIVY - RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ A ŘADOVÉ DOMY, BYDLENÍ / 
KANCELÁŘE  
Tab.1-C REGULATIVY - POLYFUNKČNÍ A NEBYTOVÉ DISTRIKTY 
Poměr mezi hrubou podlažní plochou nadzemních podlaží budov a výměrou pozemku, 
označovaný v USA jako FAR, zůstává nejdůležitějším nástrojem pro regulaci intensity využití 
území stavbami. V zoningu města Nashville, zpracovaném poměrně nedávno, jsou obsahem 
příslušné kapitoly jen tabulky, bez jakéhokoli komentáře, natolik je tento pojem základní a 
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obecný. 
 Volba číselných hodnot regulativů, zejména FAR, podílu plochy pozemku zastavěné budovami, 
ISR - podílu nepropustného povrchu pozemku, patří k základnímu současnému "know-how" 
urbanistů v USA. Podobně je tomu i v mnoha dalších zemích, i v ČR, kde jsou regulativy jen jinak 
a nejednotně označovány -  jako COS, Ipp apod. Dnes jde již o samostatnou odbornou 
problematiku, kterou tato studie nemůže suplovat. 
 
BONIFIKACE FAR 
Při splnění určitých podmínek, vycházejících většinou z veřejné prospěšnosti určitých využití 
vlastních pozemků, je možné stavebníkům přiznat bonifikaci k využití pozemku: 
a) Bonifikace za vytvo ření pěšího prostranství  (plaza nebo podloubí) v distrikt ech CC a 
MUI 
Zoning-distrikty a překryvné distrikty (overlay) pro něž je bonus určen: 
CC - Centrální komerční distrikt (pěší zóna). 
MUI - Intenzívní smíšená zástavba bydlení  
ORI - Plochy extenzívní kancelářské zástavby 
CF - Plochy zázemí centrální městské oblasti CBD 
 
Bonus za z řízení plaza a podloubí na pozemku v distriktech CC a MUI, ležící v Urban 
Design Overlay  Zřízení plaza a podloubí je stimulováno zvýšením limitu FAR při ploše 
vytvořených pěších veřejných prostranství. Za každý m2 lze zvýšit limit FAR o bonus: 
 
distrikt  prostranství    bonus    
CC   plaza      7,5 m2 
   podloubí       3,75 m2 
MUI  plaza          3,0 m2 
   podloubí       1,5 m2   
 
Podmínkou přiznání bonusu je splnění projektových kritérií: 
Plaza (pěší náměstí) 
- minimální hloubka (odstup budov navíc) je 3m od přilehlé ulice a výměra plaza nejméně 45m2, 
- v přízemí budov přilehajících k plaza jsou prostory pro maloobchod a restaurace, přístupné z 
plaza. Až 50% plochy plaza může být užito jako kavárenská terasa, 
- plaza má mít pěší propojení na pěší prostranství na přilehlých pozemcích. 
Podloubí   
- Výška podloubí nejméně 7,6m a minim. plocha 46m2 
- Podlaha podloubí v rozmezí 0 do 150cm od průměrné úrovně ulice.  
- Přízemí přilehlých budov má sloužit zařízením jako restaurace a maloobchod přístupné přímo z 
podloubí. 
 
b) Bonus na plochy bydlení v distriktech MUI a v p řekryvných zónách na distriktech ORI, 
CF a CC. 
- V každé budově, v níž sejm. 25% podlažní plochy (bez parkingu) je navrženo pro bydlení, se 
plochy bydlení nezapočítávají do podlažních ploch pro výpočet FAR této nemovitosti. Prospěch z 
nezapočítané podlažní plochy nelze kombinovat s bonusy, které vyplývají z realizace formou 
PUD. 
- V zástavbě s bonusem FAR z předešlého bodu za 10 nebo více bytových jednotek, musí být 
25% bytů typu "affordable housing" (přístupné, sociální bydlení) na období nejméně 20 let (platí i 
pro PUD). 
 
c) Odpo čet podlažních ploch s p římým p řístupem z ulice (v MUI a CC distriktech) 
Z ploch započtených do FAR se vylučuje plocha zařízení "oživujících" veřejné prostranství, t.j. 
prostory s přímým přístupem z ulice, o minimální hloubce 6,1m, určené činnostem jako bar, 
restaurace nebo maloobchod, za  podmínky, že nejméně 50% z odpovídající části průčelí je 
zaskleno. Z ploch započtených do FAR se vylučuje také podzemní parking, parkovací plošiny s 
podchodnou výškou nejvýše 366cm, architektonicky odstíněné od ulic a chodníků. 
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d) Výjimky pro parking  
V obou distriktech MUI a CC se nezapočítává do FAR podlažní plocha, využitá pro parking nebo 
pro nakládání na vlastních pozemcích, včetně příjezdů a manipulačních ploch, za předpokladu že 
uspokojují potřeby parkování hlavních činností na parcele. 
 
e) Parkovací plošiny na úrovni ulic .  
V kategoriích distriktů MUI a CC se nezapočítává do FAR podlažní plocha, jestliže budova má na 
parkování určeno nejvýše 25% průčelí a zbytek je využitelný pro jiné činnosti do hloubky nejméně 
6,1m. Nejméně 50% plochy fasády musí být zaskleno. 
 
f) Zprůměrování FAR a  ploch pozemk ů  
V případech terénních aj. překážek na pozemku může mít až 10% parcel vzniklých dělením v R a 
RS distriktech, jen 90% plochy předepsané pro distrikt. V každé etapě zástavby ale musí být 
splněna minimální průměrná plocha pozemků a maximální FAR nesmí být překročen. 
   

2.4 ODSTUPY BUDOV OD KOMUNIKACÍ 
 

 

 
Tab. 2 A Uli ční odstupy od místních komunikací 
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Tab. 2 B Uli ční odstupy od „URB“ a scénických komunikací 

 

 
Tab. 3 Nebytové distrikty - regulativy 
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Odstupy od ulic tvoří významnou část regulativů zástavby. V řadě případů zoningu se předepisují 
vzdálenosti budov od hranic pozemků, nebo šířky t.zv. yards, což není nic jiného než zahradně 
upravený odstup budovy. Pro jednotlivé je předepsáno, co na nich může a nesmí být (reklamy, 
stožáry, keře). K tomu jsou napojeny další regulativy odrážející požadované vzhledové řešení 
uličních fasád, zejména v řadové zástavbě.   
V Nashville se předepisují přední odstupy budov podle toho jaké činnosti budova slouží a jaká je 
kategorie komunikace před jejich průčelím. Bere se tak ohled na míru rušivých vlivů komunikací 
různé kategorie - u tichých obytných ulic může být odstup obytné zástavby daleko menší, než od 
rušných víceproudých sběrných komunikací. Druhou zvláštností regulace Nashvillu je povinnost 
upravit stanovený pás pozemku podél "scénických" komunikací. Tento regulativ zřejmě vychází z 
požadavků na výtvarné řešení uličního prostoru, proklamovaný m.j. hnutím Urban Design, a 
zaměřený spíše na extenzívní zástavbu s bohatou zelení. 
Definice a kategorizace komunikací:  
Ulice je veřejně udržovaný pozemek komunikace (right-of-way), poskytující vozidlům vjezd na 
přilehlý pozemek. Uliční čára (street line) je hranice jiného pozemku s uličním pozemkem (right-
of-way). Zásobovací ulička (alley) není ulice. Čerpací stanice (Tank farm) je venkovní zařízení 
obsahující nad terénem velké nádrže pro hromadné skladování látek v kapalném, prašném nebo 
granulovaném (pellet) stavu. 
V zoningu města Nashvill jsou používány tyto kategorie komunikací: 
1. Sběrná komunikace - je vyznačena jako sběrná ve schváleném plánu komunikací, nebo je 
takto klasifikovaná dopravním inženýrem na základě objemu dopravy. 
2. Místní komunikace je určena pro poskytnutí vjezdu na přilehlý pozemek a odrazující od 
průjezdné dopravy 
3. Malá místní komunikace (Minor local street) je komunikace slepá nebo tvořící smyčku, 
obsluhující nejvýše 50 parcel rodinných domů nebo 65 bytů. 
4. Venkovská páteřní (Rural arterial) je páteřní komunikace nebo silnice vyznačená takto na 
plánu komunikací 
5. Scénická páteřní (Scenic arterial) je páteřní komunikace nebo silnice vyznačená takto na plánu 
komunikací 
6. Městská páteřní (Urban arterial) je pateřní komunikace nebo silnice jiná než scénická nebo 
venkovská, vyznačená takto na plánu komunikací. 
 
Regulativy pro krajiná řskou úpravu (scenic landscape easements) pozemk ů přilehlých ke 
scénickým páte řním ulicím 
Pozemek přilehlý ke scénické páteřní komunikaci musí splňovat následující požadavky: 
Pás v šířce 3m od hranice pozemku přiléhajícího ke scénické komunikaci se označuje jako "pás 
scénického přizpůsobení" a je osázen jako izolační zeleň (landscape buffer yard) kategorie A. 
Stávající porost může být využit vcelku nebo zčásti, splňuje-li tento požadavek. 
V pásu scénického přizpůsobení se nesmějí provádět úpravy terénu, kácet keře o průměru přes 
2,5cm ani stromy, s výjimkou minimálních zásahů nutných pro vozovku nebo infrastrukturu.  
Vybavení a užívání pásu scénického přizpůsobení krajině je povoleno jen v soulady s 
podmínkami pro krajinnou izolační zeleň (buffer) kategorie A (viz kap. N3-5 a obrázky v příloze). 
Poznámka:  Plocha izolační zeleně se započítává do hloubky odstupu, požadovaného na obvodu 
pozemku, obsahuje zeleň, terénní úpravy, zídky, zdi nebo ploty izolující (odstiňující, shield) 
činnosti na ulici a na pozemku. 
  
3 - NOVINKY  V ZONINGU 
 
3.1 ÚZEMNÍ ROZVOJOVÉ AKCE PUD (Planned Unit Development) 
 

Pro "Planned Unit Development (PUD) District" se v této kapitole bude používat vedle plného 
označení Územní rozvojová akce PUD i zkratka "PUD". 
Jde o dočasné overlay distrikty, které zaniknou schválením příslušných obecně závazných změn 
zoningu nebo nejpozději skončením akce PUD. V zoningu Nashvillu jsou zahrnuty akce PUD jako 
jeden druh "overlay distriktů". 
PUD je alternativní proces zoningu umožňující navrhnout a provést rozsáhlou zástavbu území 
promyšleným, plánovaným a koordinovaným způsobem. Vzniká přitom příležitost k 
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efektivnějšímu využití území, než by bylo možně v podmínkách konvenčního zoningu. PUD se 
tak stává vlastně také jednou z forem podpory investic. Zároveň je to forma výhodná i pro město, 
zlepšuje soulad rozvoje s organismem města, projeví se úsporami na pořízení a provoz 
infrastruktury, komunikací a komunálních služeb.  
PUD distrikt umožňuje vyšší promísení činností v území než při aplikací konvenčních hranic 
distriktů. Rovněž rámec pro koordinaci zástavby s pořízením odpovídajícího silničního systému 
nebo hlavní infrastruktury a služeb. 
Aplikace PUD umožňuje vysoký standard zachování a ochrany citlivých ploch, dobře plánované 
prostředí pro bydlení, práci, nákup a včasné pořízení hlavní infrastruktury a komunikací. 
Kladným přínosem PUD v Nashvillu je i to, že v územně plánovací a projektové přípravě PUD se 
předpokládá potřebná kvalifikace řešitelského týmu specialistů: Jeden nebo více z následujících 
odborníků potvrdí svou plnou účast na přípravě zastavovacího plánu PUD: architekt, stavební 
inženýr, krajinář, urbanista. Konečný plán potvrzuje stavební inženýr (civil engineer). 
Všeobecné požadavky na akce PUD  
PUD distrikt může být aplikován jako překryvný (overlay) distrikt nad každým zoning distriktem. 
Požaduje se jednotné řízení celého území zahrnutého do PUD, a to po celou dobu aplikace PUD 
a platnosti jeho zastavovacího plánu. 
Žádost o zřízení PUD musí obsahovat všechny výkresy, specifikace, studie a zprávy požadované 
schvalujícím orgánem.  
Zastavovací plán (Master development plan) popisuje celé území zahrnuté do PUD, obsahuje 
výkresovou a textovou dokumentací. Minimálně musí obsahovat 
1) Hranice PUD a jím překrytých původních zoning distriktů. 
2) Umístění, orientaci a velikost hlavních staveb a s nimi spojených parkovišť; ochranu zástavby 
před přívalovými vodami; krajinnou a izolační zeleň; rozsah a všeobecnou ochranu ekologicky 
citlivých oblastí; umístění a kapacitu vodovodů a kanalizace obsluhujících PUD; hlavní 
komunikace (vnější i vnitřní) s vyznačením hlavních napojení. 
3) Tabulkové údaje prokazující soulad s aplikovatelnými předpisy zoningu, včetně rozsahu 
navržených činností, navržených hustot, intensit využití území (FAR) a regulativů zpevněných 
ploch (ISR) . 
4) Identifikaci, popis a argumenty pro navržené výjimky z typických projektových standardů 
zoningu a předpisů pro dělení pozemků. 
5) Navržený časový plán etap. 
6) Studii dopravních důsledků PUD, pokud je vyžadována.  
7) Navrhovaná zlepšení stávajících komunikací, infrastruktury a meliorací, nutná pro obsluhu 
navrženého rozsahu zástavby, spolu s přiřazením odpovědnosti za provedení těchto zlepšení. 
8) Geometrický plán hranic PUD a všech majetkových hranic uvnitř PUD, včetně čísel parcel. 
 

Kromě splnění všech požadavku konvenčního zoningu, zastavovací plán musí splňovat 
následující hlediska: 
A) Zvýšená ochrana ekologicky citlivých území, včetně nenarušených svahů, přirozený 
záplavových řečišť a hladin, problémových půd, toků a hlavních meliorací, lokalit chráněných 
druhů. 
B) Odpovídající komunikace, sítě a meliorace, jejich kapacitu, potřebná zlepšení (včetně již 
plánovaných). 
C) Koordinovaný příjezd a vnitřní cirkulaci vozidel, dostačující pro PUD a chránící 
provozuschopnost veřejných komunikací na úrovni předepsané zoningem nebo vyšší. Dopravní 
systém v zastavovacím plánu musí oddělovat nákladovou dopravu od obytných ulic.  
D) Nezasahování do přilehlých území a to ani ve výhledu generálního plánu. 
E) Nezasahování do eventuálních ploch přijatého plánu zelených pásů (greenways), ochranu 
vizuálních a provozních kvalit stávajících i navržených zelených pásů, citlivé terénní úpravy, 
ochrana vzrostlé zeleně a přirozené konfigurace území. Pokud byly poskytnuty bonusy na zřízení 
zelených pásů, jejich plochy budou poskytnuty veřejnosti. 
F) Ochrana historických a archeologických lokalit 
 

Schválený konečný zastavovací plán slouží jako základ pro vydání územních rozhodnutí (zoning 
permits), certifikátů shody se zoningem, a pro dělení pozemků. 
Jeden nebo více z následujících odborníků potvrdí svou plnou účast na přípravě zastavovacího 
plánu PUD: architekt, stavební inženýr, krajinář, urbanista. Konečný plán potvrzuje stavební 
inženýr (civil engineer). 
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Konečný situační plán (Final site plan) 
Všechny situační plány musí být v souladu s celkovým konceptem schváleného zastavovacího 
plánu. Konečná situace sestává z podrobných stavebních plánů prokazujících soulad se všemi 
předpisy zoningu a přesně představujících výslednou formu budov. 
 

Požadované standardy 
A) Pokud není výslovně povoleno jinak ve schváleném Master plánu, platí v PUD distriktu 
všechny regulativy zoningu a aplikovatelné předpisy města, státu a federace. 
B) Povolené činnosti "ze zákona" se řídí platným zoningem. Činnosti SE (povolené na základě 
zvláštní výjimky) se schvalují v Master plánu nebo později samostatně, na doporučení 
schvalujícího orgánu. 
C) Přestože rozmístění činností v rámci PUD se může lišit od platného zoningu, celkový rozsah a 
obsah činností (počet povolených bytových jednotek aj.) nesmí překračovat podkladový zoning, s 
výjimkou poskytnutých bonusů. 
D) Hustota bydlení (počet bytových jednotek na jednotku plochy) se vyčíslí při minimálních 
výměrách pozemků nebo maximálním FAR, uplatněném na hrubou výměru ploch zahrnutých 
obytných distriktů, po odpočtu 15% ploch na komunikace. Maximální hustoty se zapisují do 
katastrálního plánu u jednotlivých ploch bydlení. 
E) Regulativ FAR se stanoví maximální, po odečtení existujících uličních ploch. FAR se aplikuje 
poměrně k velikosti podkladových distriktů. 
F) Regulativy ISR (regulativy nepropustné plochy pozemků) nesmí přesahovat sumu podílu 
nepropustné plochy podle podkladového zoningu. Uplatněná ISR se zapisují do katastru před 
zahájením první fáze realizace PUD. 
G) Alternativní projektové standardy pro PUD. 
Při schvalování PUD může rada města schválit alternativní projektové standardy,  pokud tyto 
mohou zlepšit celkovou koncepci zástavby PUD distriktu, pomohou dosáhnout nebo zvýšit 
záměry zóningu a neohrozí dlouhodobé politiky generálního plánu na sousedních plochách. 
Alternativní projektové standardy mohou nahradit požadavky zoningu na:  
- odstupy a výšky budov podle tabulek Tab.1-A,B,C  v příloze, 
- odstupy od ulic z tabulek Tab.2-A,B,  v příloze, 
- standardy izolační zeleně. 
H) Společné venkovní prostory budou plně popsány v Master plánu a v každém situačním plánu 
a zaznamenány v katastru. 
I)   Etapizace. Pokud v Master plánu byly navrženy etapy, každá jednotlivá fáze musí standardům 
vyhovět, včetně komunikací a sítí. Jestliže jsou etapizována zlepšení stávajících komunikací a 
sítí, majitel pozemků zpracuje a předloží s prvou fází realizace ke schválení časový plán a plán 
financování, rozpočítaný na jednotlivé fáze. 
 
MĚSTO A DĚLENÍ POZEMKŮ 
Pro území města představuje každé dělení větších pozemků závažné rozhodnutí s dalekosáhlým 
a dlouhodobým dopadem v uspořádání území. Proto jsou do územního řádu Nashvillu i jiných 
měst zapojeny samostatně předpisy pro dělení pozemků. 
Následující příklad ukazuje jeden z detailů, do kterých musí takový předpis jít: 
Zprůměrování velikosti ploch pozemků (lot averaging). Jestliže se dělí pozemek na 10 a více 
pozemků, a dělené území má některé zvláštnosti ztěžující jejich zástavbu, jako jsou rokle a 
potoky, může být snížena minimální velikost některých parcel, s cílem lepšího uspořádání 
zástavby.  
Předpokladem je ale dodržení celkového předepsaného průměru velikosti pozemků, a to v každé 
etapě dělení velkého pozemku. V zástavbě rodinnými domy pro 1 nebo 2 rodiny tak může v 
některé etapě dělení plochy klesnout až na 90% předepsaného minima, za předpokladu, že 
průměrná velikost parcel v rámci etapy splní předpis zoningu. 
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3.2 ISR - maximální podíl nepropustných ploch pozem ku. 
 

 
Tab. 4 A  Maximální zpevn ěné plochy pozemk ů 

 

 
  Tab.  4 B  Zástavba na svazích - regulativ ISR 

 

Míra pokrytí pozemku nepropustnými povrchy je vyjadřována podílem nepropustného povrchu z 
celkové plochy pozemku (Impervious Surface Ratio). Je to podíl povrchu pozemku, který je pokryt 
konstrukcí nebo materiálem podstatně snižujícím vsakování srážkových vod, z celkové plochy 
pozemku. Nepropustné povrchy jsou zejm. střechy a vozovky, chodníky nebo parkoviště s krytem 
z asfaltu, betonu, zhutněného písku, štěrku, jílu apod. Maximální míra pokrytí pozemku 
nepropustnými povrchy je důležitým regulativem zástaveb. 
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Regulativ ISR má řadu ekologických, mikroklimatických, hydrologických a jiných souvislostí, a je 
důležitým regulativem nové zástavby a využívání pozemků ve většině regionů a sídel.  Regulativ 
ISR stanovuje maximum podílu nepropustných (i jen zastřešených) ploch, s cílem nesnižovat 
schopnost pozemků přijímat srážkové vody. Regulativ ISR neříká nic o povrchu propustném. 
Ekologicky zajímavá je doplňková hodnota - CN - podíl nezpevněné plochy pozemku, CN = 1- 
ISR. 
Jde o  "potenciální zeleň ", vznikající v případě, že propustný povrch je pokud možno v přírodním 
stavu nebo pokryt vhodnými zeminami.   
Regulativ ISR nerozlišuje mezi plochou zastavěnou budovami a ostatními nepropustnými 
povrchy. Tyto ostatní nepropustné plochy jsou vytvářeny někdy i levnými konstrukcemi, jejichž 
pořízení nebo naopak odstranění a změna na "zeleň" jsou poměrně snadné. Hodnota ISR je ve 
skutečnosti nestálá a dodržování regulativu si vyžaduje kontrolu i v průběhu užívání pozemků.  
Ve Francii a jiných zemích se v regulaci zástaveb používá regulativ CES - koeficient záboru 
půdy.. Mezi veličinami CES a ISR  je vztah  CES =< ISR.  
 
3.3 IZOLAČNÍ ZELEŇ (buffering) 
 

 
  Tab. 5  Aplikace kategorií izola ční zelen ě  
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  Obr. 5 Kategorie izola ční zelen ě  
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Jednou z důležitých novinek v územním řádu v Nashville jsou zelené izolační pásy (buffery), 
které mají vzhledově oddělit činnosti probíhající na hranicích sousedících distriktů. Buffery jsou 
diferencovány ve své šířce,  v hustotě a ve skladbě porostu. 
Povinnost vytvořit a udržovat izolační zelený pás má distrikt, ve kterém probíhá více vzhledově 
rušivá činnost.  
Jiné funkce než vzhledovou izolaci zeleň nemá, vzhledem k malým šířkám (od 5m do maximálně 
40m), které nestačí na izolaci od uličního hluku a zplodin. 
Izolační zeleň se nevyžaduje mezi distrikty v CBD - centrální obchodní oblasti města, kde by 
jejich zřízení naráželo mj. na vysoké ceny pozemků. 
Zelenými pásy je regulován vznik "scénických" ulic a silnic v Nashvillu. V regulativech odstupu 
budov od komunikací jsou předepsány vzhledové buffery podél scénických a čtyř a víceproudých 
komunikací. Buffery jsou předepsány na pozemcích v přilehlých distriktech.  Pásy izolační zeleně 
zde mají "parádní" uliční prostor oddělit od "rušivých" činností na přilehlých parcelách. Plochu pro 
izolační zeleň tedy poskytuje vzhledově rušivější, třebaže jde o daleko citlivější činnost, jako je 
bydlení nebo škola, které by potřebovaly nutně a důsledně izolovat od hluku, prachu a jiných 
zplodin dopravy. 
 
Izolační pásy zelen ě pohledov ě odd ělující distrikty. 
Jedním z důležitých prvků územního řádu v Nashville jsou  izolační pásy (buffery), které mají 
oddělovat neslučitelné činnosti probíhající na sousedících distriktech (souvislých územních 
funkčních prvcích v "zoningu" USA).  
Buffery jsou umisťovány na hranicích distriktů, jsou diferencovány v šířce a v hustotě porostu 
podle míry izolace jakou mají poskytnout.  
Rozlišuje se přitom, která ze sousedících činností je rušivější a má proto za povinnost vytvořit a 
udržovat izolační pás zeleně. 
Izolační zeleň se nevyžaduje mezi distrikty v CBD - centrální oblasti města, kde by jejich zřízení 
asi naráželo na vysoké ceny pozemků. 
O mnoho víc než vzhledovou izolaci nemůže buffer zastávat, vzhledem k jejich malým šířkám 
(od 5 m do maximálně 40 m), které nestačí na izolaci od uličního hluku a šíření zplodin. 
Z hlediska přístupu, uváděného v této kapitole, jsou buffery typickým příkladem přídavného 
prvku, který má zabránit přenosu nevhodných parametrů ze zdroje do citlivých území. Pro 
přístup je charakteristické i využití matice kompatibility pro identifikaci kdy a jaký prvek má být 
použit. 
Zeleň kolem komunikací 
Pásy zeleně je vytvářen "scénický" vzhled komunikací v Nashville.  
V regulativech dopravy jsou předepsány vzhledové úpravy podél vybraných čtyř- a víceproudých 
komunikací.   
Pásy izolační zeleně kolem "scénických" komunikací mají zkrášlit uliční prostor a případně 
zakrýt vzhledové nedostatky zástavby v okolí, oddělit přilehlou zástavbu od ruchu komunikace.  
Pásy se zřizují na parcelách přilehlých ke komunikacím. Plochu pro izolační zeleň kolem 
komunikací poskytuje často činnost, citlivá na úroveň prostředí jako je bydlení nebo škola. Tyto 
citlivé činnosti by však naopak samy potřebovaly nutně a důsledně izolovat od hluku, prachu a 
jiných zplodin dopravy na komunikacích, to však buffery nemohou zajistit. 
Pravidla návrhu bufferu 
Kapitola generálního plánu o izolační zeleni a náhradě stromů obsahuje 
- požadavky na plánování zeleně, 
- standardy formy, kvality rostlin a rozestupy, 
- požadavky na vzhledovou izolaci (screening) a scénické úpravy krajiny, 
- předpisy pro údržbu a pro požadované druhy rostlin, 
- zákazy některých stromů. 
- požadavky na pásy izolační zeleně (buffer yards), 
- požadavky na návrh a druhy rostlin v izolační zeleni, 
- standardy pásů izolační zeleně. 
Každá žádost o schválení zastavovacího plánu nebo konečného situačního plánu musí být 
doložena plánem zeleně. Plán obsahuje umístění, velikost, rozestupy, druhy, formy a kvalitu 
všech existujících a navrhovaných prvků, splňujících požadavky zoningu.   
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Předpisy m ěsta Nashville o izola ční zeleni 
Záměrem předpisů je chránit pozemky před možnými negativními vlivy neslučitelných činností v 
sousedním distriktu. Na hranicích negativně působících distriktů jsou tudíž požadovány pásy 
izolační zeleně (landscape buffer yards), odstupňované do čtyř kategorií A, B, C, D, s pěti 
možnými variantami jejich šířek a hustoty osázení  (viz Obr.5). 
Na matici Tab.06 - Izola ční zeleň mezi distrikty  je pro každý pár sousedících distriktů 
vyznačeno, zda buffer má na jejich společné hranici vzniknout a kterou má mít kategorii. V 
případě, že pro dvojici distriktů, uvedených v řádku a sloupci tabulky je v políčku tabulky 
uvedena kategorie bufferu, je buffer je pro dvojici distriktů předepsán. V řádku matice je uveden 
citlivý prvek, ve sloupci matice uveden distrikt, který má pro buffer poskytnout potřebnou plochu.  
Každá kategorie bufferu má 3 až 5 variant (viz Obr.5). Odchylky od matice kompatibility  u 
některých distriktů jsou předepsány v regulativech zoningu, u některých distriktů se předepisuje 
kterou variantu použít. 
Šířka pásu izolační zeleně a intensita jeho osázení se volí podle intenzity vlivů na prostředí a 
citlivosti druhů činností na sousedících distriktech. Ve většině případů může majitel pozemku 
volit mezi více variantami bufferů.  
Buffery nejsou požadovány, když hranice distriktů probíhá po obyčejné čtyř- a víceproudé 
komunikaci, podél železničních náspů, po splavné řece nebo po soukromé komunikaci. 
Požadavky na umístění bufferů v území 
Buffer se všeobecně umisťuje na vnitřní straně obvodu distriktu, který je zdrojem rušivých vlivů, 
nebo na vnitřní hraně rušivého zařízení, které je třeba stínit.  
Buffer se nesmí umístit na pozemek veřejné komunikace. 
Je možné požadovat preventivní ochranu pozemku proti hluku z okolí, z důvodu budoucí funkce 
přilehlých pozemků, určené strategickým dokumentem. 
 
Procedura stanovení bufferu 
(1) Zjistí se druh distriktů po obou stranách společné hranice. 
Rozliší se, který druh distriktu je rušivější, buffer se zřídí na jeho straně. 
(2) Kategorie bufferu se zjistí z Tab 4.1.1 
(3) Ze standardů v obr. se zvolí některá z variant šířky a stínění. Každá z variant 1 až 5 splňuje 
požadavky na izolační zeleň mezi sousedícími distrikty ve standardu A, B, C nebo D.  
Buffer se navrhuje rovnoběžný s hranicí pozemku.  
Buffer může meandrovat za předpokladu, že celková plocha bufferu ani šířka bufferu nikde 
neklesne pod požadovanou šířku. 
V plánovitých urbanistických akcích PUD (plánovitých městských zástavbách) se buffery realizují 
na plochách obchodu a průmyslu. 
Úpravy terénu mohou být na ploše bufferu navrženy, jen když je prokázán jejich kladný vliv.  
Od bufferu je možné upustit,  
- když se na nákresech prokáže jejich zbytečnost nebo neúčinnost z výšky pohledu dospělého 
člověka,  
- při vstupech na pozemky,  
- na nejvyšších místech chráněných ploch, 
- když navržená úprava terénu bude mít účinek jako 9 m vysoká izolační zeleň. 
Ozelenění parkovišť je možno započítat do bufferu. Plocha bufferu nesmí být využita pro vedení 
tras inženýrských sítí nebo odvodnění.  
Buffer musí být navržen tak, aby byl dále od hranice pozemku než existující vedení infrastruktury.  
Pravidla pro návrh a materiály izolační zeleně 
Optimální je využít pro vznik bufferu již existující zeleň a vyhnout se tak zemním pracem v 
prostoru bufferu. Nově doplňované rostliny mají původní porost co nejméně porušovat. 
Doplňované stromy mají mít výšku nejméně 1,8 m nebo kmen o průměru 5 cm. Nejméně 
polovina stromů má být z aklimatizovaných, trvale zelených druhů. Největší rozestup stromů je 9 
metrů. Vysoké stromy mají mít dospělou výšku nejméně 9 metrů, nízké stromy nejméně 4,5 m.  
Keře volit trvale olistěné, vysoké 50 cm při sázení, nejméně polovina z nich má dosáhnout po 5 
letech výšku alespoň 1,5 m. Rozestup v souvislé řadě nejvýše 1,5 m. 
Standardy pásů izolační zeleně (k obr. na samostatném LISTU) 
Varianta bufferu se vybírá ze standardů na obr. A,B,C,D podle požadavků na minimální šířku a 
hustotu porostu. 
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Při použití terénních stupňů je možné snížit počáteční velikost rostlin. 
Používat navzájem slučitelné druhy rostlin, přirozeně rostoucí a slučitelné s existujícím porostem 
na ploše bufferu. 
Potřebný počet rostlin se zjistí vynásobením počtů uvedených v obrázcích.  
Neprůhledné ploty.  
Jestliže buffer zabírá více než 20% plochy pozemku, může být polovina z počtu  stromů a keřů 
nahrazena podélnou stěnou (plotem) nejm. 1,8m vysokou. 
Ploty lze zřizovat jen pokud to kategorie a varianta bufferu připouští, a to z trvale upevněných a 
pevných materiálů. 
V distriktech, v nichž jsou ploty požadovány, lze použít pro ploty následující materiály: 
- ploty u bufferů kategorie A a B pouze z řeziva, zakázány jsou plechy a syntetické materiály, 
- ploty u bufferů kategorie B, C, D mohou být z cihelného, kamenného, omítaného nebo 
zdrsněného betonového zdiva.  
 
----------------------------------- 
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3.4 ZÁKON O ZÓNOVÁNÍ MĚSTA OGDEN, stát New York, USA 
 
O B S A H 
 

1) Město Ogden, stát New York 
 
2) ZONING - REGULATIVY DISTRIKTŮ 
 Hlavní terminologie 

Hranice a dělení distriktů  
Skladba regulativů  

2.1 Bydlení  
 
2.2 Speciální bydlení SC, 
 SC  BYDLENÍ PRO SENIORY, BEZBARIÉROVÉ (1998) 
 ICF  NEZÁVISLÉ PEČOVATELSKÉ ZAŘÍZENÍ  
 RHD RODINNÉ DOMY - BEZBARIÉROVÉ 
 
2.3 Vybavení   
 RB TERCIÉRNÍ NEOBCHODNÍ DISTRIKT  
 NC OKRSKOVÉ ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ  
 GC VYŠŠÍ VYBAVENÍ 
 
2.4 Výroba 
 LID VYŠŠÍ VYBAVENÍ  
 SID SPECIÁLNÍ VÝROBNÍ DISTRIKT (těžba) 
 
2.5 Společná ustanovení k regulativ ům 
 Ploty Domácí zaměstnání  Minimální obytná plocha bytů 
 Pomocné (accessory) budovy  Odstavování velkých a rekreačních vozidel  
 
3) SPECIFIKA ZONINGU OGDEN 

3.1 Regulace telekomunika čních v ěží  (1997) 
 Standard, výška a vzhled věží a stožárů 
 
1) ZONING - MĚSTO OGDEN, STÁT NEW YORK 
 

Hlavní terminologie 
V českém textu jsou používány termíny z české legislativy územního plánování, z ustálené praxe 
v urbanismu nebo jsou nezvyklé pojmy nahrazeny českým ekvivalentem ve smyslu uvedených 
definic. 
 
Pozn. "Zóna" je spíše soubor předepsaných vlastností, které musí být uplatněny v jednotlivých 
aplikacích zóny - "zoning distriktu". Seznam zón je tedy obdobou "legendy" územních plánů, ve 
které je vysvětlen smysl jednotlivých barev ve výkresu. Distrikty pak jsou jednotlivé souvislé 
plochy, na kterých jsou předpisy zóny aplikovány (jednotlivá políčka o stejné barvě v územním 
plánu - výkresu funkčního využití území). Území měst se tak dělí na jednotlivé "zoning" distrikty, 
například "rodinných dvojdomů". Souhrn všech těchto distriktů tvoří stejnojmennou zónu města - 
"rodinné dvojdomy". Každá zóna tak někdy sestává z desítek územne ucelených distriktů. 
Zoning-district (dále jen "distrikt") - souvislé území pro které platí (na které se aplikují) stejné 
regulativdistrikty se nepřekrývají s jinými distrikty. 
Zóna je souhrn distriktů stejného druhu na celém území města, nevytváří souvislé území, je 
definována v legendách dokumentů zoningu 
Overlay district - "překryvný" distrikt, např. území zvláštních limitů vlivů na prostředí (není shodný 
s hranicemi zoning-distriktů). 
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Terminologie 
Mapy zoningu ( jsou součástí zákona o zoningu): 
Mapa zoningu města vyznačující hranice zoning-distriktů 
Mapa překryvného distriktu (overlay map) identifikující overlay distrikt v zoningu města Ogden   
Regulativy a limity platí pro plochy a pozemky uvnitř distriktů: 
Zastavění pozemku (lot coverage)  - regulativ podílu zpevněné plochy  pozemku, vyjádřený jako 
% z plochy pozemku (souhrn zastavěné plochy, plochy střech aj. konstrukcí aj. nepromokavých 
ploch). 
Building coverage - regulativ zastavěné plochy - plocha uvnitř obvodových zdí přízemí všech 
budov, (=CES). 
Height restriction - regulativ maximální výšky budov, stanoví se v feet a max počtu podlaží. 
Bulk restriction - regulativ celkové plochy nadzemních podlaží budov. 
Setback restrictions - regulativ minim. odstupu budov od hranic pozemku. 
Lot requirements - regulativ velikost parcel, určuje se jako min. šířka, fronta aj. 
Performance specification - regulativ vlivů na životní prostředí.¨ 
 
Souvislosti zoningu s jinými p ředpisy obsaženými v m ěstském zákonu  (Town Law - 
Development Standards) 
 
Dělení pozemků - Cluster subdivisions Town Law  Subdivision of Land.  
Vlivy na prostředí (EIA) - Environmental quality review (SEQR)  
Stavební řád a požární ochrana - Building construction and fire prevention  
Ochrana před povodněmi - Flood damage prevention  
Žumpy - Junkyards  
Mobilní byty - Mobile homes  
Hluk - Noise  
Reklamy a nápisy - Signs  
 
Zákon o zónování m ěsta Ogden  
Zákon o zónování je obsažen v Zákonu města Ogden jako jeho 210. kapitola. 
Ogden je menší město v severní části státu New York, není na běžné celostátní mapě USA. Leží 
při Erie Canal - velkorysého vodního díla z 18. století. C té souvislosti je i město Ogden 
významnou technickou památkou. 
Cílem zónování Ogdenu je ve veřejném zájmu 
- podporovat využití území pro účely, pro které je nejvíce žádoucí a nejvhodnější. 
- usnadnit účinnou a úměrnou obsluhu území sítěmi a službami 
- chránit vzniklý charakter a sociální a hospodářský blahobyt pro soukromé i veřejné subjekty 
- co nejvhodněji regulovat stavební rozvoj, 
Nástroji zoningu jsou  
a) rozdělení města do distriktů různých druhů, odlišných podle účelu pozemků a způsobu jejich 
využití, podle druhu budov, jejich výšky, míry využití území stavbami, 
b) pro každý distrikt jsou stanoveny 
- regulativy výšky, objemu a umístění budov, 
- regulativy odstupů a jiných volných prostor kolem budov, 
- regulativy ochrany významných přírodních kvalit a vegetace na pozemku a v okolí, 
- regulativy prevence nebezpečí od vozidlové dopravy, 
c) zákazy činností a staveb neslučitelných s charakterem distriktů, 
d) zvláštní procedury pro schválení zvláštních činností, 
e) správní procedury nutné pro zavedení a vynucení potřebných opatření, 
f) zásady realizace idejí obsažených ve směrném plánu města (Town Master Plan). 
 

Zákon o zoningu realizuje ideje obsažené ve sm ěrném plánu m ěsta (Town Master Plan). 
Zákon o zoningu je postupně doplňován o regulaci nově vznikajících druhů staveb a činností 
(např. regulace telekomunikačních věží a stožárů z r. 1997), nových kategorií distriktů (bydlení 
pro seniory a bezbariérové domy), složitějších aspektů regulace (definice a praxe podmíněných a 
speciálních činností, transfer regulativů u pozemků dělených hranicemi distriktů aj). 
V úvodních odstavcích jsou uvedeny 
- definice pojmů v tomto zákoně, 
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- správa a prosazení regulace (projednávání, poplatky, pokuty), 
- stavební povolení, 
- vazby na jiné plány - zastavovací, rozdělování pozemků, 
- vazby na posuzování vlivu staveb a činností (EIA) v USA - proceduru State Environmental 
Quality Review (SEQR). 
 

Požadavky na pozemky  (Lot requirements)  
Výměra pozemků (lot area) se limituje přímo v m2 nebo ji lze  odvodit  
- z předepsaných hustot  
- z počtu funkčních jednotek (bytů, bytových jednotek, obyvatel) na plošnou jednotku pozemků, 
např. bytů na ha,  
- z požadavku jedné funkční jednotky na pozemek (např.např. m2 pozemku na 1 byt). 
Rozměry pozemků (minimum lot width, minimum lot depth) definované obvykle k uliční čáře nebo 
čáře k níž je předepsán odstup (stavební), jindy rozměr definovaný k jiné hranici  pozemku (např. 
zadní). 
 

Zástavby p řistav ěné k hranici pozemku (Zero-lot-line)  
Zástavba s jedním nebo více nulovými bočními odstupy, při které jsou budovy přistavěny k jedné 
nebo více hranicím pozemku.   
Příklady "zero-lot-line" zástavby:  
- s 1 přistavěnou stranou domu - dvojdomy, koncový dům v řadě, 
- se 2 přistavěnými stranami - běžný řadový dům, 
- se 3 a více přistavěnými stranami: kobercová zástavba např. atriovými domy. 
Regulativy jsou právní limity, jejichž uplatňování má vést ke vzniku zamýšlených kategorií využití 
území - distriktů.  
"Adult uses" zahrnují okruh činností -  "erotických služeb", které mohou narušit morálku mládeže 
a dětí nebo budit pohoršení. Adult uses jsou zakázanou činností ve všech distriktech města s 
výjimkou výrobní zóny, ve které není přípustné bydlení. Zákaz činnosti Adult uses proto není dále 
uváděn. 
Zakázané činnosti (Prohibited uses)  Často se pro formulaci tohoto regulativu používá "Zakázána 
je každá činnost, která není uvedena jako povolená v tomto distriktu"). Jindy se uvádí kratší nebo 
dlouhý výčet činností, který je nutně neúplný nebo zastaralý a vyžaduje si časté jednání orgánů 
města nebo dokonce změny a doplňky zákona.  
V průmyslových distriktech Chicaga a Ogdenu i v odborné literatuře se začíná používat 
nadějnější přístup k limitování činností -  posouzení vhodnosti činnosti pomocí vlivů na životní 
prostředí (obdoba EIA).  
 

Hranice a d ělení distrikt ů  
Hranice distriktů jsou obvykle vymezovány jako shodné s hranicemi (osami) ulic aj. komunikací 
nebo hranicemi pozemků.  
U pozemků které je třeba hranicí rozdělit, je stanoven postup transferu regulativů z jednotlivých 
částí pozemku na celek. 
 

Regulativy jsou stanoveny odlišně pro každou kategorii distriktů 
 

Přehled  kategorií distrikt ů 
V zákoně o zónování města Ogden ve státě New York jsou obsaženy tyto kategorie distriktů 
Bydlení  
RA   Venkovský zemědělský distrikt (Rural Agricultural District) 
RR  Venkovský obytný distrikt (Rural Residential District) 
RT  Obytný přechodový distrikt (Residential Transition District) 
R-1 Rodinné domy extensivní pro 1 rodinu (Single-Family Residential District) 
R-2  Dvojbytové rodinné domy - dvojdomy  (Two-Family Residential District) 
MFR Malé bytové a řadové domy (Multiple-Family Residential District) 
Speciální bydlení  (zakládají se ad hoc změnou zoningu) 
CS  Bydlení pro seniory (Senior Citizens Housing District,1998) 
RHD Rodinné domy - bezbariérové (High-Density Single-Family Residential District) (1998) 
ICF Pečovatelské zařízení (Independent Care Facilities) (1998) 
Vybavení  
RB  Omezený obchodní distrikt - vyšší vybavení (Restricted Business District) 
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NC  Základní vybavení (Neighborhood Commercial District) 
GC  Vyšší vybavení (General Commercial District) 
Výroba  
LI  Lehká výroba (Light Industrial District) 
SID  Speciální výrobní distrikt - těžba (Special Industrial District - mining operations) 
 

Některé kategorie nemají na našem území analogie, vyplývají z místních poměrů a potřeb 
(těžba), nebo jsou ovlivněny rychlým procesem suburbanizace (rozptylem zástavby do krajiny) 
probíhající v USA. Názvy kategorií jsou odvozeny z původních  nebo jsou přizpůsobeny naší 
terminologii tak, jak to vyplývá z funkce a regulativů distriktů. 
 

Skladba regulativ ů  
 

a) Regulativy činností  
povolené činnosti (primary permitted uses) 
pomocné činnosti (permitted accessory uses) 
specifické podmíněné činnosti (conditional uses) 
zakázané činnosti (prohibited uses)  Často se používá věta "zakázána je každá činnost, která 
není uvedena jako povolená v tomto distriktu". Jindy se zákon odvolává na dlouhý výčet, který je 
nutně neúplný nebo zastaralý a vyžaduje si stálé změny a doplňky zákona. 
b) Regulativy pozemku    
Pro některé distrikty je stanovena  
- nejmenší výměra, jaká musí připadat na jednotku účelu budov (např. na 1 byt, jednu obytnou 
místnost).  
- nejmenší plošná výměra 
- nejmenší rozměry při uliční , postranní a zadní hranice pozemku 
U jiných se naopak rozsah stavebního  využití odvozuje z konkrétní velikosti pozemku  
Požadavky na způsob využití pozemků:  
U některých druhů distriktů je limitováno % plochy pozemku, které je pokryto nepropustnou 
konstrukcí (dlažbami, budovami) - "lot coverage".  Regulativ má zajistit ekologickou rovnováhu 
půdního prostředí a přispět k akumulaci podzemních vod na pozemku i okolí. Limit "lot coverage" 
je roven nebo větší než land coverage (plocha zastavěná budovami".  
Jiné číselné regulativy stanovují odstupy budov od hranic pozemků, plochu rekreačních hřišť aj. 
Omezení výšky budov (Height (bulk) restriction) se stanovuje jako výška ve stopách, počtu 
nadzemních podlaží, nebo jako objem nadzemní části (čtverečních stopy) / land coverage.. 
c) Regulativy stavebního využití pozemk ů 
Přípustný objem stavby  se reguluje  
1) U budov rozdělených do několika podlaží:  
- regulativem maximální výšky budov v počtu nadzemních podlaží  
- maximální zastavěnou plochou v % z plochy pozemku (land coverage), odpovídající regulativ 
FAR lze vyčíslit jak součin těchto dvou regulativů. 
2)  U budov halového typu: maximálním výškou budovy vyjádřenou v metrech a procentem 
maximálního % plochy pozemku, zastavěné budovami (land coverage). Objem budov (v m3) se 
zjistí součinem obou veličin /100, odpovídající hodnotu FAR získáme vydělením průměrnou 
výškou podlaží,  např. 3 m. 
Poznámka: Na rozdíl od velkých měst USA se v Ogdenu nepoužívá pro regulaci objemu staveb 
koeficient FAR (neboli podíl zastavěné plochy nadzemních podlaží / plochou pozemku, COS). Z 
toho důvodu je uveden způsob dopočtu hodnoty regulativu FAR. 
Regulativ maximální zpevněné plochy - land coverage - se v Ogdenu vyjadřuje v procentech z 
celkové plochy pozemku. 
3) Regulativy stanovují dále  
- nejmenší percentuální rozsah nezpevněné plochy pozemku, 
- nejmenší odstupy budov od jednotlivých hranic pozemků 
- výšky průčelí u jednotlivých stavebních čar 
- podmínky za kterých je možný nulový (zero) odstup budov od hranice pozemku, t.zv. "zero-lot-
line" zástavby. 
d) Regulace pomocí vlastností životního prost ředí (performance standards)  je v Ogdenu 
použita pro distrikty LI - lehký průmysl. Stanovují podmínky pro hluk, kouř, prach, pachy, požár a 
explose, elektromagnetické vlivy, horko, jedy, radiaci, vibrace, tekuté a pevné odpady, venkovní 
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osvětlení, skladování. Jsou stanoveny slovně a stanovena je procedura schvalování činností a 
procedura vymáhání této regulace.  
e) Požadavky na parcely a areály 
f) Další podmínky a požadavky  
- limity dalších vlastností distriktů, 
- požadavky na zpracování a schválení zastavovacích plánů aj.. 
 

 
Obr. 1 Pavilon u Canal 

 

 
Obr. 2 Stavba Canal – zdymadlo 
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 Obr. 3 Stavba Canal – most 

 

 
 Obr. 4 Stát New York a m ěsto Ogden 
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 Obr. 5 Město Ogden a mapa okresu 

 

 
Obr. 6 Ogden – rodinný d ům 
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2 REGULATIVY DISTRIKTŮ 
 

2.1  BYDLENÍ 
 

 
Tab. 1 Minimální obytná podlažní plocha 

 

RA VENKOVSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ DISTRIKT  (Rural Agricultural District)   
Venkovský zemědělský distrikt navazuje na územní plán tím, že  
- chrání převážně zemědělská území před tlaky na nezemědělskou zástavbu,  
- povzbuzuje k pokračování komerčního zemědělství a související akce k jeho podpoře, 
- snižuje konflikty ve využití půdy, 
- chrání volný prostor a přírodní zdroje, 
- aplikuje na lokální úrovni státní politiku a zákony o právu na zemědělství . 
Protože v distriktu RA je zemědělství primární činností, nezemědělští uživatelé území musí 
přijmout vlivy spojené s normální zemědělskou praxí. 
Povolené činnosti  
1) Byt pro 1 rodinu na každé stavební parcele (lot of record) - farmy, zemědělské usedlosti 
ve volné krajině. 
2) Zemědělství včetně chovu domácích zvířat, zahradnictví,  viticulture, květinářství, 
včelařství a pěstování crops (zkráceno). 
3) Stánky a prodejní automobily, za podmínek 
- všechny produkty pocházejí z farmy  
- jen jeden stánek o celkové ploše do 46 m2, umístěný mimo komunikaci 
- odstup stánku 4 m od hrany vozovky 
- možnost bezpečného zastavení nejméně 5 automobilů mimo vozovku, a s možností vjezdu na 
vozovku pohybem vpřed. 
4) Chov ryb ve vzdálenosti nejméně 300 m od zemědělské činnosti vyžadující běžně použití 
pesticidů nebo herbicidů (zkráceno) 
5) Nájemní stáje a jezdecké školy 
6) Drobné lesní hospodářství včetně školek a zalesnění, při použité přenosné techniky. 
7) Obecní funkce. 
Povolené související činností  
- kterákoli činnost související s normálním výkonem primárně povolených činností 
- domácí zaměstnání, s omezeními uvedenými dále. 
Podmíněně přípustné činnosti  
Podmíněně a  po schválení jsou přípustné činnosti:  
- budovy pro chov zvěře za předpokladů,  
že žádná nebude blíže než 30 m od okraje pozemku  
že budou využívány podle předem stanoveného řádu, budou vybaveny likvidací odpadů tak, aby 
neobtěžovaly soukromé i veřejné okolí 
že budou odpovídat všem předpisům, 
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- školy, kostely, knihovny, požární stanice, občanské kluby, hřbitovy  
- ubytovny a tábory pro sezónní pracovníky a příslušníky jejich rodin, vzdálené 15 m od okraje 
pozemku, 
- vedení sítí technického vybavení a jiné veřejná zařízení slučitelná s účelem distriktu.  
- veterinární nemocnice, vzdálená min. 30 m od hranice pozemku. 
- letiště pro osobní účely 
- domácí výroba zaměstnávající nejvýše 3 osoby kromě rodinných příslušníků a 70 m2 podlažní 
plochy pro její umístění 
- golfové hřiště 
- prodej krmiv ve stáncích,  
- pastviny ve vzdálenosti 300 m od obytné, obchodní nebo výrobní zóny, nad úrovní stoleté vody, 
90 m od zavlažovacích a melioračních kanálů, a obvyklé hladiny záplav. 
Zakázané činnosti Činnosti které nejsou uvedeny jako přípustné. 
Není dovoleno zvětšovat velikost pozemků obytných domů na úkor zemědělské půdy. 
 
Požadavky na pozemky a budovy  
Počet bytových jednotek nebo parcel 
V zájmu zachování polností je rozdělení pozemků farem nebo parcelace pro zástavbu jsou 
limitovány. Omezena je také maximální výměra pozemků pro jiné než zemědělské účely. 
Následující tabulky je třeba respektovat při rozdělování pozemků. 
 
TAB  RA  Regulativy p řípustného d ělení pozemk ů 
 
Výměra pozemků   Maximální počet pozemků po dělení 
0,8   až   2,4 ha......................................... 1  
2,4    až   12,1 ha...................................... 2  
12,1  až   32,4 ha...................................... 3  
32,4  až   53 ha......................................... 4  
53     až   72,8 ha...................................... 5  
72,8   až   93 ha........................................ 6  
93      až  113 ha....................................... 7     
 
 
 
Minimální a maximální plochy pozemků.    
Zemědělství     8 hektarů 
Rodinný dům     0,4  až 1,2 ha 
Jiná povolená činnost   0,4  až 1,2 ha 
pokud to dovolují hydro-geologické poměry. 
 
Minimální a maximální rozměry pozemků   
Minimální šířka pozemku.......................46 m. 
Minimální hloubka: ..................... .........75 m 
Maximální zastavěná plocha: ..............20% 
Minimální vzdálenost ostatních budov..50 m 
 
Odstupy od hranic pozemků 
Přední odstup...............................18,3 m 
Boční odstup  
 zemědělských budov................4,6 m 
    ostatních budov........................7,6 m 
Zadní odstup...................................4,6 m 
Výška nesmí překračovat 
 u hlavních budov.....................10,6 m 
 u pomocných budov..................6 m 
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RR  VENKOVSKÝ OBYTNÝ DISTRIKT  (Rural Residential District). 
Účelem RR distriktů je potvrdit venkovský charakter podle územního plánu tím, že  
- bude povzbuzovat k bydlení na velkých parcelách všude tam, kde jsou k tomu podmínky v 
prostředí, dostupnosti infrastruktury a způsobu užívání sousedních pozemků 
- intensita využití území (hustoty obydlení a podíl nepropustné části pozemků) zůstane nízká. 
Na plochách vzdálených od center obchodu a služeb tak mají vzniknout přechodná území  mezi 
obvyklými hustotami předměstského bydlení, nebo na pozemcích s dostupnou sítí pitné vody ale 
bez veřejné kanalizace. 
Přednost je dávána rozdělení pozemků na několik parcel, spíše než zástavbě na jednotlivých 
polích (tracts of land). 
Požaduje se shlukování (clustering) stavebních parcel, kde to dovolují podmínky prostředí a kde 
shlukování budov zachová venkovský charakter krajiny.  
 
Povolené hlavní činnosti  
Rodinný dům pro 1 rodinu. 
Obvyklé zemědělské práce, včetně zahradnických, skleníkových a obvyklých zemědělských 
budov, s následujícími  omezeními: 
Žádna budova s chovem domácích zvířat nesmí být blíž než 46 m od okraje pozemku. 
Skladování hnoje (manure)  nebo páchnoucích a prašných látek anebo jejich používání jen 30,5 
m od hranice pozemku. Výtopna skleníků nesmí být blíž než 15 m 
Sezónní prodejní stánek za předpokladu jeden stánek o ploše do 46 m2, 4,6 m od okraje vozovky 
nebo silnice, stání pro 5 aut mimo vozovku s možností  vjet na komunikaci pohybem vpřed.  
Chov živočichů v domácnostech nebo pro sport, nikoli na prodej. 
Venkovní rekreační plochy jako park, hřiště a golfové dráhy. 
 
Povolené vedlejší činnosti  
Činnosti a vedlejší stavby které mají přímý vztah k hlavním činnostem, neobsahují činnosti 
prováděné obvykle jako výdělečné. 
Vedlejší jednopodlažní budova, umístěná na stejné parcele jako hlavní budova, o rozsahu do 
25% přízemku hlavní budovy. 
Garáž pro nejvýše 3 motorová vozidla.  
Obvyklá domácí zaměstnání (viz kap. 3)..  
 
Činnosti na zvláštní povolení  
Školy, kostely, knihovny, požární stanice, občanské kluby, letní tábory, hřbitovy aj. veřejná 
zařízení. 
Veterinární nemocnice a odpovídající kotce nebo stáje, za předpokladu: Budova nebo ohrada 
nesmí být blíž než 30,5 m od hranice pozemku, musí být schválen způsob likvidace odpadů, 
činnost musí být vedena podle řádu, který znemožňuje, aby zařízení obtěžovalo soukromé nebo i 
veřejné okolí, založeného ke stavebnímu povolení. 
Soukromé komerční kotce (kennels) nebo stáje domácích zvířat Ubytovací nebo stanové zařízení 
pro sezónní pracovníky, za předpokladu: vzdálenost nejméně 15 m od hranice pozemku, zařízení 
bude odpovídat předpisům pro obdobná zařízení, ubytují jen pracovníky a příslušníky jejich rodin. 
Letiště pro osobní použití, za předpokladu: vzdálenosti alespoň 76 m osy přistávací dráhy od 
každé hranice pozemku, budovy nebo konstrukce. 
Domácí zaměstnání pro nejvýše 3 osoby kromě členů rodiny, za předpokladu, že zaměstnání se 
váže na účel a potřeby zemědělského distriktu města, že budova nebo přístavek pro tyto činnosti 
nepřekročí 70 m2 podlažní plochy. Skladovaný materiál nesmí být viditelný z jiných pozemků a 
cest,  
Trvalé výdělečné zpracování lesních produktů na trvalých zařízeních. 
Golfové dráhy 
Prodej mimo stánek produktů, hnojiv, kompostu, topivového dříví apod. látek vzniklých na 
pozemku. 
Komerční pastviny (feed lot) za předpokladu vzdálenosti 300 m od  obytné, obchodní nebo 
výrobní plochy. Musí být nad úrovní stoleté vody, 90 m  do zavlažovacích nebo odvodňovacích 
příkopů, a 90 m od obvyklých záplav. 
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Zakázané činnosti:   
Činnosti jiné než povolitelné v tomuto distriktu. 
Požadavky na velikost pozemku a stavení parcely 
Velikost pozemku 
 Minimální šířka 61 m, minimální výměra 0,75ha. Při pozemku mimo veřejný vodovod: Minimální 
šířka 91m, 2,2 ha. Rozdělení lze na pozemky nejméně 0,4ha v rámci celého dělení, v průměru 
1,2 ha, pokud není regulováno jako environmentálně omezené území (floodplain, wetland or 
steep slope area) minim šířka 49 m. 
Odstupy budov  
Odstupy od veřejné komunikace  
odstupy přední, zadní i boční    43 m 
Od soukromé komunikace:     18 m 
Od společně užívané:     18 m 
Skupinová zástavba (cluster)  
vzájemný odstup průčelí nejméně 30 m 
Vzájemné odstupy hlavních budov - 
výška vyšší z budov plus 9 m. 
 
RT OBYTNÝ PŘECHODOVÝ DISTRIKT   (Residential Transition District) 
 

 
Tab. 2 Obytný p řechodový distrikt 

 

Účelem obytného přechodového distriktu je umožnit obytnou výstavbu v oblastech,  
- kde není vodovod a kanalizace 
- podmínky životního prostředí si vyžadují větší parcely a zachování venkovních prostor  
- kde je vznik vodovodu a veřejné kanalizace povzbuzován. 
 
Povolené hlavní činnosti: 
Rodinný dům pro jednu rodinu, s garáží  
Kultovní stavby a školy 
Veřejné parky a hřiště 
Školy, veřejné knihovny, nerušící obecní technická zařízení Obvyklé zemědělské činností včetně 
školek, skleníků a obvyklých hospodářských budov vzdálených 46 m od okraje pozemku. 
Hnojiště apod. zařízení vzdálená od okraje pozemku a budov 30,5 m. 
Výtopna skleníků 15 m od okraje pozemků. 
Prodejní stánky při silnici pro prodej  zemědělských produktů, s možností odstavení vozidel 
zákazníků odpovídajícím předpisům, u trvalých  stánků při dodržení předpisů o odstupech a 
vzdálenostech od silnic, u dočasných při odstupu 23 m od okraje silnice. 
Parcelace pro stavbu rodinných domů ve formě shluků (cluster subdivision). 
Přípustné související činnosti  
Obvyklé vedlejší činnosti a stavby související s hlavní činností a neziskové, umístěné na stejné 
parcele jako hlavní účel. 
Garáže nejvýše pro 3 motorová vozidla 
Podmíne čně přípustné činnosti  
Jiná než obecní společenská střediska. 
Veřejná technická zařízení pro obsluhu distriktu, kromě kanceláří a venkovních skladů. 
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Hřbitovy, golfové dráhy a venkovské kluby. 
Pohřební služby. 
Nemocnice, kliniky, pečovatelské služby, 
Dětská zařízení, 
Intensivní zemědělství, lesnictví, vodní a podobné činnosti  vyžadující specializované zařízení a 
vybavení. 
Zakázané činnosti  
Výkopy, přesuny zemin, písku, štěrku, kamene apod. (kromě dřeva a potřeb pro stavbu budov), 
stavby hrází, plotů, soukromých cest, parkovišť, veřejného vybavení. 
Každá činnost která není výslovně povolena. 
Velikost pozemk ů a odstupy budov  
V případě dostupnosti veřejného vodovodu a kanalizace lze dále snížit v souladu s územním 
plánem, odstupy mohou být povoleny nižší také v případě kobercové zástavby (zero-lot-line). 
Při umístění domů  na pozemcích se musí brát ohled na pohledy z okolním parcel a komunikací, 
mají se zachovat co možná větší plochy venkovního prostoru. 
 
R-1  RODINNÉ DOMY EXTENSIVNÍ PRO 1 RODINU  
  (Single-Family Residential District: low-density single-family development) 
Podmínky i pro zemědělské činnosti. 
Ostatní podmínky pro činnosti jsou shodné jako u přechodových. 
 

Regulativy pro jiné než obytné funkce     
Rozměry pozemků a odstupy:          
minimální velikost pozemku         1860 m2 
-"-  šířka pozemku     30,5 m 
-"-  hloubka pozemku     61,0 m 
minimální odstup přední    18 m 
-"-  odstup boční a zadní     
  hlavní budovy     4,6 m 
  vedlejší budovy    1,5 m   
 

Maximální zastavěná plocha  
obytná zástavba      20% 
nebytové doplňkové budovy navíc:     1%. 
Parking 
Garáž a dvě další odstavné plochy. 
Dvě další stání na každou osobu v domácím zaměstnání. 
Požadavky na parkování pro nebytové funkce - viz kap. 2.3 Vybavení. 
 
R-2 DVOJBYTOVÉ RODINNÉ DOMY - DVOJDOMY  (Two-Family Residential District) 
Umožňují stavět dvojdomy (domy pro 2  rodiny) 
 

Rozměry pozemků a odstupy:       
minimální velikost pozemku................2800  m2 
-"-      šířka.............................................150  m 
-"-      hloubka..........................................61  m 
minimální  odstup přední.........................18  m 
-"-              odstup boční a zadní 
                                 hlavní budovy.........4,6 m 
                                 vedlejší budovy ......1,5 m  
 
Maximální zastavění 30% 
pro nebytové doplňkové budovy navíc: 1% (37 m2) 
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Tab. 3 Minimální obytná podlažní plocha 

 
MFR BYTOVÉ A ŘADOVÉ DOMY (Multiple-Family Residential District: apartment and 
townhouse developments)  
Distrikty MFR jsou v částech města s veřejnou kanalizací, vodovodem a odpovídající uliční sítí. 
Hlavní pojmy 
Bytový dům - obytná budova s 3 a více byty se společnými komunikacemi a domovním vstupem. 
Řadový dům - dům na vlastním  pozemku, s jedním nulovým bočním odstupem, jeden druh zero-
lot-line zástavby. 
Zero-lot-line - zástavba s budovami umístěnými na jedné nebo více hranicích pozemku (bez 
bočního odstupu). 
Regulativy činností  
Povolené činnosti 
Bydlení v řadových rodinných domech 
Bydlení v (malých) bytových domech, napojených na veřejnou kanalizaci a vodovod 
Mobilní byty a parkoviště mobilních bytů se připouštějí jen v distriktu MFR. 
Povolené doplňkové činnosti 
Plavecké bazény. Garáže. Parky a vybavené rekreační plochy provozované výhradně pro 
obyvatel.,  
Zařízení obvykle související a užívané s hlavními stavbami, 
Podmíněně přípustné činnosti: 
Rekreační objekty. 
Zakázané činnosti: Nepovolené činnosti. 
 

Regulativy pro řadové rodinné domy (townhouse developments)  
Maximální výška domu  2,5 nadz. podlaží nebo 10,6 m. 
Minim šířka domu   5,5 m,  
nejvíce 8 řadových domů v objektu.  
Průčelí ve stejné rovině maximálně 23 m délky,  
odskok nejm. 1,2 m. 
Maximální velikost bytů   90 m2 obytné plochy 
Minimální velikost bytu    89 m2 obytné plochy 
Město může povolit byt v řadovém domě se 2 ložnicemi, nejm. 80 m2 obytné plochy, 5,5 m šířky. 
Průměrná  hustota    20 domů  na 1 ha. 
 
Odstupy  
Přední odstup min. 6,1 m od soukromé, 12,2 m od veřejné komunikace. Když na protější ulici je 
distrikt RT, R-1 nebo R-2, musí být v distriktu MFR dodržen jejich odstup. 
Boční odstup min. 6,1 m od soukr. nebo veřejné komunikace sloužící jen skupině, 12,2 m od 
veřejné komunikace 
Boční odstupy mezi objekty - nejméně výška vyšší z budov, nejméně 12,2 m. 
Zadní odstup min 9,1 m od zadní hranice pozemku. 
Zadní: min. 18 m od řadového domu. 
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Zastavěná plocha pozemku 
Zastavěná plocha max.   30%   
Zpevněná plocha max.  60%  
Venkovní plocha 
Každý dům nejméně 74 m2 plochy rozumně pohledově chráněné od pohledů z okolních parcel a 
ulic.  
Parking 
Nejméně 2 stání na byt, z toho 1 v kryté a uzavřené budově (garáži). 
 

Regulativy pro bytové domy (Multiple- Family)   
Požadavky na byty 
Maximální výška je 2,5 nadz. podlaží nebo 10,6 m. 
Nejvíce 8 bytových jednotek v jednom bytovém domě. 
Nejvíce 25% bytů - garsoniér (studio). 
 

Minimální obytná plocha bytů  
studio...............................  46 m2 
1 ložnice........................... 60 m2 
2 ložnice........................... 74 m2 
3 ložnice........................... 88 m2 
   další ložnice.................. +14 m2  
 
Požadavky na pozemek pro bytové domy 
- nejméně 325 m2 pro každý byt  
- hloubka nejméně 76 m nebo šířka nejméně 85 m 
- nejméně 10% pozemku pro rekreaci 
- maximální zpevněná plocha pozemku 60% 
- bezpečný pěší přístup. 
Odstupy budov 
- přední ..................30,5 m 
- boční a zadní............20 m. 
Největší délka průčelí bez zalomení (odskoku) 30,5 m. 
Parking 
2  stání na každý byt,  
stání i garáže mimo přední odstup od ulice. 
 
2.2  SPECIÁLNÍ BYDLENÍ 
 
SC BYDLENÍ PRO SENIORY, BEZBARIÉROVÉ (1998) 
(Senior Citizens Housing District, 1998) 
Jde o speciální distrikt, speciální obytnou čtvrť pro staré  osoby. Čtvrť není polyfunkční, slučitelná 
s jinou činností. Čtvrť zřizuje Městská rada. Zřizuje se "přezónováním" na ploše, která již byla 
zónována pro jiný účel. 
Přípustné činnosti: 
Byty osob starých 55 a více let, nezávislých pečovatelských zařízení (ICF independent care 
facilities), intensivní bytovou zástavbu apod. 
Kultovní místa. Občanská centra. Veřejné budovy, jednorodinné byty. 
Přípustné doplňkové činnosti, po schválení městem: 
Rekreační budovy nebo stavby. 
Činnosti jasně související, umístěné na stejném pozemku jako hlavní budova. 
 
ICF  NEZÁVISLÉ PEČOVATELSKÉ ZAŘÍZENÍ (ICF Independent Care Facility) 
Velikost pozemku minim. 325 m2 pro každou jednotku IFC, šiřka alespoň 85 m, hloubka 76 m. 
Největší výška 2,5 podlaží nebo 11 m. Dvou- a vícepodlažní objekty musí mít výtah. 
Nejvýše 48 bytových jednotek. ICF zařízení o více než 8 bytových jednotek, pro 2. a další 
nadzemní podlaží musí být výtah. 
Byty jen studia, jedno- a dvoupokojové byty.  
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Požadavky na standard distriktu a zařízení IFC 
Všechna společné plochy musí být bezbariérové, nejméně 10% bj bezbariérových. Budovy 
vybaveny protipožárními sprinklery. 
Rekreační a společenské místnosti pro obyvatele a návštěvy. 
Na byt 1,86 m2  vnitřní plochy na byt, začleněná do obytné budovy nebo součást samostatné 
víceúčelové centrální budovy 
Bezpečnostní a poplašný systém napojený na veřejnou službu. 
Podpůrné služby při nejmenším  údržba pozemku a bezpečnosti, provoz společenské místnosti. 
V bytech musí být zajištěn plný výhled k oken (průčelí bez zbytných výstupků). 
Minimální obytné podlažní plochy  
studio............................42 m2 
byt s 1 ložnicí................56 m2 
byt s 2 ložnicemi...........70 m2   
Pozn: společné prostory se nezapočítávají  
Odstupy         
Přední odstupy  
   od soukromé komunikace...9 m 
   od interních.................... 18 m 
   od veřejných ................. 30,5 m 
Boční odstupy.................. 20 m 
   na okraji pozemku:.......  +9 m   
Parking 
2 stání na každý byt, město může požadavek snížit na základě průkazného rozboru stavebníka. 
Umístit mimo přední aj. odstupy budov. 10% stání označit jako návštěvnická. 
Krajinářská a izolační (buffer) zeleň 
Po obvodu pozemku pohledově izolační zeleň 4,5 m široká a nebo 7,5 m široká přírodní zeleň. 
 
RHD  RODINNÉ DOMY - BEZBARIÉROVÉ 
(High-Density Single-Family Residential District) 
Speciální distrikt v rámci bydlení seniorů - bezbariérové bydlení nebo upravitelné jako 
bezbariérové.  
Organizace majitelů spravuje vnějšek domů, střechy, pozemky - odstupy, chodníky, dešťovou 
kanalizaci. Městská rada může resignovat na organizaci majitelů, po schválení rozsahu a 
časového plánu správy nemovitosti.   
Není cílem stavět distrikty RHD ve velkém měřítku, nemají nahradit R1 distrikty. 
Hlavní činnosti 
Bezbariérové bydlení přizpůsobené pro nezávislé vlastníky, se sníženou potřebou údržby než 
byty na větších pozemcích. 
Přípustné činnosti:  
Venkovní sklad na 20 dní ročně pro loď, přívěs nebo obytné vozidlo. 
Zakázané činnosti: kolny, plavecké bazény. 
Požadavky: 
Pokud není uvedeno jinak, platí požadavky na domy a byty v kap. 3. Doplňkové regulativy 
Obytné domy a byty: 
Domy nemusí být podsklepené, stačí sklípek (crawl space) snížený o 126 cm oproti přízemku. 
Maximální výška domu 10,7 m. 
Minimální obytná podlažní plocha viz kapit. 3 "Požadavky k budovám a pozemkům". 
50% bytových jednotek v jedné úrovni. 
Velikost bytu nejvýše se 2 ložnicemi. 
Pozemek 
Minimální rozsah zástavby 8,1 ha, na povolení města i méně.  
Minimální parcela 780 m2, minim. šířka 18 m, minim. hloubka 36 m. 
Odstupy: přední 12,2 m, boční 3 m, zadní 9 m. 
Zastavěná plocha pozemku max 30% 
Parking: 1 garážové stání na byt, + místo pro 2 další.  
Dešťová kanalizace svedená z pozemku. 
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2.3 VYBAVENÍ 
 
RB TERCIÉRNÍ NEOBCHODNÍ DISTRIKT  (Restricted Business District) 
 

Záměrem je vytvořit neobchodní distrikt, vhodný pro umístění  profesních a administrativních 
kanceláří, služeb a souvisejících činnosti ("white collars"). Distrikt může vytvořit izolační prostor 
(buffer) mezi obytným územím a obchodními a výrobními distrikty. 
Povolené hlavní činnosti   
Přehled hlavních  přípustných činností ukazuje, proč byl zvolen název "Terciérní distrikt" místo 
obsahově neurčité anglického názvu:  
Následující hlavní činnosti mohou jsou přípustné, v samostatných nebo polyfunkčních budovách 
a náměstích (plazas) s více majiteli: 
Kanceláře, kliniky bez lůžkové části, počítačové služby bez prodeje, restaurace za předpokladů: 
do 150 míst. 
Přípustné vedlejší činnosti: obvyklé pomocné činnosti a budovy. 
Podmíněně přípustné jsou 
regionální nebo obvodové služebny pojišťoven, bank, lékárny, 
služby organizacím a domácnostem vč. pohřební služby.  
Změna funkce původně obytných budov na vedlejší činnosti nebo podmíněné povolené činnosti. 
Regulativy pozemk ů, výšky a odstup ů budov  
Odstupy při hlavních komunikacích je možné při povolení stavby zvětšit pro zabezpečení 
budoucích rozšíření uličních prostorů. 
Parkování na vlastních pozemcích  je přípustné jen po stranách nebo za hlavní budovou. 
Prostor pro nakládání jen skrytý od pohledů z ulic.  
 
NC OKRSKOVÉ ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ  
(Neighborhood Commercial District)   
 
Distrikt má vytvořit plochy pro hlavní činnosti - malá zařízení orientovaná na denní nákupy a 
služby místním obyvatelům. Nejsou určeny pro velká zařízení jako obchodní domy nebo 
obchodní plazas. Distrikty NC by měly být pravidelně rozmístěny po městě v dostupných 
vzdálenostech. Nemají mít formu dlouhých průčelí s obchůdky a parkováním podél chodníku. 
Mají zajistit bezpečnou pohodlnou účinnou a atraktivní místo pro nákupy a služby. 
Podmíněné činnosti 
Restaurace, banky i drive-in.  
Služebny a zařízení městské infrastruktury kromě elektráren, zařízení údržby, skladování a 
oprav, čerpací stanice pohonných hmot - vše za podmínek umístěné s ohledem na hlavní funkce 
plochy i obytné okolí, nebudou vytvářet ohrožení dopravou, 
Regulativy pozemk ů, výšky a odstup ů budov  
Odstupy při hlavních komunikacích je možné při povolení stavby zvětšit pro zabezpečení 
budoucích rozšíření uličních prostorů. 
Parkování na vlastních pozemcích  je přípustné jen po stranách nebo za hlavní budovou. 
Prostor pro nakládání jen skrytý od pohledů z ulic.  
Zelená prostranství (malls)  
Na vzniku a údržbě požadovaných 20% zelených ploch se podílejí všechna zařízení v distriktu. 
Zeleň má mít podobu pásu (mall) umístěného bezprostředně podél komunikace, má mít šířku 
nejméně 6 m, obrubníky 15 cm vysoké znemožňující přejížděni vozidly,  maximálně 25% 
zeleného pásu může být přerušeno pro příjezd k zařízením. Na pásu nesmí být reklamy ani zde 
vystavováno zboží. 
 
GC  VYŠŠÍ VYBAVENÍ (General Commercial District).  
Distrikt GC má vytvořit centralizovaná území s nabídkou širšího sortimentu zboží a služeb než 
mohou poskytnout místní centra NCD. Centra vyššího vybavení však nemají poškozovat 
životaschopnost místních obchodních středisek, ani nemají podstatněji změnit stávající charakter 
města Ogden. GCD mají být situovány jen do území s vysokým objemem dopravy, s přímým 
napojením na páteřní a sběrné komunikace 
Přípustné hlavní a vedlejší činnosti  
regulativ obsahuje výčet činností - není přenositelné do našich podmínek 
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Zakázané činnosti: 
Zábavní parky. Odstrojování vraků vozidel apod. Hřbitovy. Venkovní drive-in theaters divadla. 
Bydlení a ubytování. 
Každá činnost neuvedená výslovně mezi povolenými 
Regulativy pozemk ů, výšky a odstup ů budov viz  TAB.2.3  
Velikost pozemku: minimálně 4000 m2. 
Šířka pozemku:  
-  minim. 46 m na přístupu z vnitřní nebo místní komunikace 
-   minim. 61 m na přístupu z páteřní nebo sběrné komunikace. 
Hloubka pozemku: minim. 61 m. 
Odstupy 
Přední odstup minimálně 16 m od vnitřní nebo místní komunikace 
nebo 30 m od páteřní nebo sběrné komunikace 
Boční odstup 12,2 m  je vyžadován jen od hranice distriktu, navíc k případnému izolačnímu 
odstupu (buffer). 
Zadní odstup od obytného distriktu 18 m, navíc k případnému izolačnímu odstupu (buffer), jinak 
požadován jen 9 m. 
Zastavěná plocha pozemku maximálně 35%. 
Zpevněná (impervious) plocha pozemku stavbami, parkovišti ap. maximálně 75%. 
Maximální výška budov dvě podlaží nebo 10,6 m (menší z nich). 
Parkování a nakládání na vlastním pozemku: platí všeobecné předpisy podle kap. 2.5. 
Úpravy zeleně:  
Na vzniku a údržbě požadovaných nejméně 25% zelených ploch se podílejí všechna zařízení v 
distriktu. Tuto plochu nelze používat k jiným činnostem., nesmí se zde vystavovat zboží. 
Pro všechny činnosti v tomto distriktu musí mít městem schválen zastavovací plán. 
 
 

 
Tab. 4 Regulativy komer čních distrikt ů 
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2.4 VÝROBA  
 
LID  NERUŠÍCÍ PRACOVIŠTĚ(Light industrial district)  
Účel - plochy pro  nerušící výrobní činnosti a zaměstnanost. 
Výroba z předpřipravených materiálů (ne surovin) a dílů, bez škodlivých vlivů na životní prostředí 
zastavěných ploch i okolí. Vyloučeno je bydlení, maloobchod a pohostinství z důvodu možných 
konfliktů s výrobními a Adult způsoby využití území.  
Přípustné hlavní činnosti   
Výzkum a vývoj, strojní nebo laboratorní, materiálů a výrobků.  
Výroba, montáž, lisování, balení výrobků z textilu, papíru, kůže, kovů,  vyrobených jinde.   
Svařování v uzavřených a chráněných prostorách. 
Přípustné jsou "erotické služby" (Adult uses). 
Podmín ěně přípustné:  činnosti podobného charakteru jako přípustné, na povolení města. 
Zakázané činnosti :  
Vyloučeno je bydlení, maloobchod a pohostinství  
Činnosti (včetně povolených) vedoucí k výbuchům a negativním vlivům na životní prostředí. 
Zpracování, skladování a ukládání nebezpečných odpadů, uhlí, koksu a paliv, technologie 
využívající výbuch pro formování materiálu. 
Zakázané vlivy činností na životní prost ředí 
Nezávadnost vlivů činností je podmínkou pro povolení činností, pro trvání činností povolených k 
umístění ve výrobní zóně.  
Hluk Nepřípustné jsou činnosti vytvářející na hranici sousední obytné zóny hluk vyšší než 
60dB(A) mezi 7 a 20 hodinou, a/nebo vyšší než 50dB(A) mezi 20  a 7 hodinou. 
Výjimky: dočasný stavební hluk mezi 7 a 20 hodinou, hluk od jedoucích zdrojů - vozidel aj., 
zvukové výstražné signalizace, hluk pojistných ventilů.  
Kouř: Nepřípustné jsou činnosti vytvářející u zdroje emise kouř škodlivý lidskému zdraví (lze měřit 
podle Ringelmanna - vyvinuto pro doly): překračující hustotu nebo opacitu č.1 u zdroje emise a 
trvající  více než 4 minuty během 1 hodiny.  
Částice: Nepřípustné jsou činnosti  produkující více než 1 pound za hodinu na akr pozemku. 
Nepřípustné jsou činnosti emitující částice s 10% větších než 44 mikronů - zakázáno ze všech 
zdrojů. 
Pachy (Odor) (podrobněji viz zoning Chicaga) 
Elektromagnetické interference (podrobněji viz zoning Chicaga) 
Elektromagnetické záření (radiation)  (podrobněji viz zoning Chicaga) 
Horko (Heath)  (podrobněji viz zoning Chicaga) 
Jedovaté nebo škodlivé látky  (podrobněji viz zoning Chicaga) 
Radioaktivita (radiation)  (podrobněji viz zoning Chicaga) 
Světla Venkovní osvětlení ve spojení s budovami, reklamami aj, činnostmi musí být stíněno tak, 
aby neobtěžovala září na sousedních pozemcích a ulicích. Záře na hranicích pozemku nesmí 
překročit 0,5 footcandle. 
Další potenciáln ě negativn ě působící činnosti a stavby  
Požár a exploze 
Tekuté a pevné odpady 
Obchodní a průmyslové skladování. 
Ploty lze specifikovat jako požadavky města na oplocení /odstínění činností ohrožující osoby 
nebo majetek. 
Potraviny humánní i zvířecí  
Procedury posuzování vliv ů činností na prost ředí  (Performance standards procedures) 
U činností, u nichž se vlivy na prostředí musí posoudit, žadatel na své náklady musí poskytnout 
doklad vlivů činností na prostředí  (EIA). O splnění požadavků na životní prostředí rozhodne 
město (jeho plánovací komise). 
Vynucení splnění požadavků na životní prostředí 
Jestliže městský orgán zoningu (Zoning Enforcement Officer) zjistí přestupek, podá poštou 
písemné upozornění majiteli nebo nájemci, a vyžádá nápravu nebo odpověď do 10 dnů od 
doručení. Upozorní, že bude provedena zkouška a jestliže se porušení prokáže, náklady na 
zkoušku ponese adresát spolu s dalšími pokutami. Jestliže porušení nebude zjištěno, náklady na 
pořízení EIA převezme město.   
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Jestliže do 10 dnů nebude ani odpověď ani náprava ke spokojenosti města, vykoná se opatření 
podle tohoto odstavce zákona. 
Další požadavky a opatření 
Činnosti musí probíhat v uzavřených budovách 
Pás zeleně (trávník, stromy na žádost města) o šířce 5,1 m podél silnice ústící k povolené stavbě, 
podle potřeby s 15 cm betonovými obrubníky, maximálně 25% pásu zůstane otevřeno před 
vjezdem do zařízení. 
V každém zařízení je třeba vyjmout 30% plochy pro zatravnění nebo jinou zeleň a plocha nebude 
jinak využívána. 
Jestliže LI distrikt sousedí s obytným požaduje se 30,5 m pás po celé společné hranici, z toho 3 
m  izolační zeleň chránící pohledově pozemek vůči obytnému distriktu. 
Pro každý nový účel, změnu činností nebo zvětšení budov o více než 15% nutno zpracovat 
zastavovací plán. 
Požadavky na velikost pozemku a stavební parcely 
Minimální velikost pozemku    5800 m2  
Šířka a hloubka        76 m 
Odstup (navíc k případně předepsanému bufferu izolační zeleně) 
 od vnitřní nebo vedlejší komunikace 20 m 
 od hlavní komunikace      30,5 m 
odstup boční        9,1 m 
odstup zadní        15,2 m. 
Maximální podíl zpevněného povrchu pozemku budovami nebo konstrukcemi je 35%. V souhrnu 
s parkovišti maximálně 70%. 
Maximální výška budov 10,6 m a nejvýše 3 podlaží. 
Parking a nakládání na vlastním pozemku  
Požadavek může být zvýšen při povolování stavby. 
Na každých 37 m2  podlažní plochy výroby nebo výzkumu 1 stání. 
Na každých 18,6 m2 čisté podlažní plochy kanceláří a recepci 1 stání. 
Parkování na vlastním pozemku musí být součástí parcely s hlavní budovou. 
Překladiště o rozměrech 18 m x 4,3 m a výšce 4,1 m, navíc příjezdní aj. plochy. 
Překladiště umístit mimo přední stranu budov, ale může od něj být upuštěno. 
Požadavek na nakládání na vlastním pozemku může být upřesněn při schvalování, podle 
charakteru činnosti, pravděpodobné výše dopravy a uspořádání budov a parkovišť. 
 

SID SPECIÁLNÍ VÝROBNÍ DISTRIKT (těžba) 
Jako "těžba" je zde označeno dobývání nebo přemístění (jen mechanickými prostředky) minerálů, 
zemin, ornice apod. z jejich naleziště, za účelem prodeje nebo komerčního využití.  
 
2.5 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K REGULATIV ŮM 
 

Parkování  na vlastním pozemku musí být součástí parcely s hlavní budovou. 
Zvěř: V distriktech  RT, R-1, R-2, MFR není dovoleno na pozemcích menších než 2 ha  pěstovat 
holuby, prasata, kozy, králíky, krávy, drůbež, včely, kožešinová zvířata. Lze drobná bytová 
zvířata. 
Ploty  musí být povoleny nebo udělena výjimka před stavbou..  
Při výjimce se zohledňuje vliv na dopravu a pěší provoz, architektonická kontinuita, vzhled plotu z 
vnější strany. 
Ploty stavět jen uvnitř hranic pozemků. 
Výška plotu: Na uliční straně a na rohových hranicích parcel nejvýše 1 m vysoké, 1,2 m na 
bočních a zadních hranicích. 
Při souhlasu všech sousedů lze povolit výšku až 2,5 m, na hranicích s komerčními nebo 
výrobními distrikty.  
Jen na farmách lze ploty elektrické nebo s ostnatým drátem 
Ploty v obytných distriktech 
Průhledná konstrukce a trvanlivý materiál. Největší mezery 35 mm. Materiál apod. umístěný na 
hranicích pozemků a překračující výšku plotu je porušením zoningu. 
Úpravy pozemku:   
Úroveň předního průčelí musí být nejméně 38 cm nad výškou středu příjezdové vozovky. 
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Konečná terénní úprava nesmí dešťovou vodou obtěžovat sousední pozemky. Dešťová voda z 
příjezdní komunikace nesmí stékat na vnitřní komunikaci pozemku a pozemek. 
Zeleň a izola ční zeleň (vynecháno, podrobněji viz zoning Nashvillu) 
Domácí zam ěstnání 
Cílem je chránit a udržet charakter obytných čtvrtí, v nichž některé profese a nepříliš výdělečné 
práce byly tradičně prováděny doma. Při omezení rozsahu nemusí tyto činnosti měnit obytný 
charakter čtvrtí. 
Striktní dodržování tohoto regulativu může být v některých částech města neúčelné a je možné 
požadavky změnit po schválení městem. Domácí zaměstnání je každá ekonomická činnost - 
povolání, zaměstnání nebo obchod vedený pro zisk, provozovaný zcela uvnitř obytné budovy 
nebo v jejím příslušenství, taková že: 
- je příležitostná a druhotná vzhledem k obytnému užívání budovy, 
- je vedena členem rodiny bydlícím v bytě, 
- nemění obytný charakter budovy. 
Podmínky pro povolení 
V bytě lze povolit jen jeden druh domácí práce. Nejvíce 1 zaměstnanec mimo rodinu. Nejvíce 
25% podlažní plochy jednoho podlaží je využito prací. 
Nejsou vytvářeny zásoby surovin nebo hotových výrobků v bytě a nesmí ani být vidět z okolí. 
Používány jsou jen stroje obdobné strojům používaným v domácnostech (ve výkonu a typu). 
Práce si nevyžaduje stavební úpravy neobvyklé v bytech. 
Práce nesmí mít nepříznivé vlivy na prostředí za hranicemi pozemku. Nesmí vyvolávat 
neobvyklou potřebu dopravy nebo parkování, popř. je nutno zajistit parkování na vlastním 
pozemku. 
Nevyžádá si reklamy větší  25x50 cm, s uvedením jména a/nebo druhu práce. 
 
 

Požadavky na minimální obytnou podlažní plochu byt ů ¨ 
Každá budova určená pro bydlení musí být stavěna na trvalých základech a splňovat následující 
požadavky na minimální obytnou plochu 
 
Pomocné budovy (accessory)   
Ve všech distriktech musí pomocné budovy přistavěné k hlavní budově splňovat ve všech 
ohledech požadavky na odstupy hlavní budovy. Samostatné pomocné budovy mají být umístěny 
za hlavní budovou a splňovat příslušné odstupy. 
Zemědělské a obytné distrikty 
Pomocné budovy kromě zemědělských nesmí být vyšší než 3,6 m,  
Odstup hlavních a pomocných budov a pomocných budov navzájem nejméně 3 m, kromě garáží. 
Výjimky z výšky budov 
Komíny, věže, výtahy, nádrže a jiné nástavce technického vybavení budov a podobné konstrukce 
mohou vystupovat o 25% nad předepsanou výšku stropu nad posledním podlažím. Vyšší 
konstrukce  vyžadují povolení města. 
 
Odstavování velkých a rekrea čních vozidel (Storage of Commercial and Recreational 
Vehicles) 
Obytný přívěs, obytné vozidlo a mobilní dům nesmí být odstaven na žádném veřejném nebo 
městském pozemku. Odstavení vozidel delších než 10,6 m jen na povolení města. 
Vozidla kratší než 10,6 m mohou parkovat na veřejném pozemku nebo venku na soukromém 
pozemku (na příjezdu ke garáži) za podmínek: 
- parkování je v souladu se zoningem, 
- pouze 1 vozidlo na rodinu na vlastním pozemku, další jen v uzavřené garáži za domem, 
- majitel musí bydlet na pozemku, 
- vozidlo musí být trvale evidováno. 
Velká vozidla nesmí být parkována na nezastavěném pozemku v obytném distriktu. 
Žádný pozemek nesmí být využíván pro venkovní skladování neevidovaných vozidel, ani vraků 
nebo vyřazených, pokud to není v distriktu výslovně  připuštěno. 
Použité části vozidel a pneumatiky nesmí být na podzemcích sbírány nebo skladovány. 
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4) TELEKOMUNIKAČNÍ VĚŽE (Telecommunications Towers, přidáno do zoningu Ogdenu v 
r. 1997) 
 

Hlavní pojmy:   
Telekomunikační věže - věž s anténami přenosovými nebo přijímajícími.  
Anténa - systém pro vysílání nebo přijímání  pro radionavigaci, pro rozhlas, televizi, krátkovlnnou 
telekomunikaci apod. na frekvencích 10 až 300.000 megahertz. 
Předepsána je dokumentace k žádosti o povolení, zejm. mapová dokumentace věží, obsahující: 
- mapový list s průsvitkou zoningu,  
- existující stavby, veřejné budovy, terénní vyvýšeniny ap. potenciálně vhodné pro umístění věží, 
- mapu šíření signálu,  
- dokumentaci k jednotlivým existujícím nebo navrhovaným věžím, podklady pro umístění dalších, 
- chráněné zóny - obytné a zemědělské plochy. 
Pro umístění telekomunikační věže jsou vhodné průmyslové a komerční zóny, pozemky 
veřejných budov a vybavení.  
Město bude při umisťování věží jednat v souladu s předpisy o posuzování vlivů staveb a činností 
na životní prostředí státu New York (State Environmental Quality Review Act, EQRA, u nás EIA). 
Prováděno bude posuzování vlivů stavby na vzhled okolí (Visual environmental assessment, 
visual EA). 
Standard věže 
Věž má sloužit pro zařízení policie, požárníků a záchranné služby.  
Sdílení stávajících věží musí být preferováno před stavbou nových. Kde nelze věže sdílet, 
preferovat umístění na stávajících budovách. Náklady na přizpůsobení věže platí žadatel o 
sdílení. 
Dodržovat všechny platné odstupy, navíc lze požadovat odstupy např. z důvodu nebezpečí od 
námraz, ochrany soukromí.  
Výška věže nesmí přesahovat 58 m včetně antény. 
Odstupy platí pro všechny součásti věže, včetně kotvicích lan.  
Minimální odstup je roven výšce věže plus 7,5 m, pokud nejsou navržena technická opatření 
umožňující jejich snížení. 
Samonosné stožáry mají vždy přednost před lanovými konstrukcemi. 
Vzhled Věže umístit tak, aby jejich vizuální impakt byl co nejmenší. Prioritou je umístění bez 
nutnosti osvětlení a barevných nátěrů věže.  Osvětlení zřizovat  jen z důvodu bezpečnosti nebo 
leteckého provozu.  
Preferované jsou materiály a barvy vzhledově slučitelné s přírodním pozadím. 
Stávající vegetaci na staveništi maximálně zachovat, věž umístit bez nutnosti kácet stromy o 
průměru kmene od 10 cm do 1,2 m, tyto stromy katalogizovat v dokumentaci k povolení. Mýcení 
na souvislé ploše větší než 0,2 ha je zakázáno. 
Zakrytí věže od pohledů může být požadováno přinejmenším pro zakrytí základny věže a na 
všech hranicích s obytnou nebo veřejnou plochou. Zakrytí provést stále zelenými domácími 
rostlinami, dorůstajícími  výšky 3 m po dvou letech od zasazení. 
Příjezdová cesta pro akutní případy a údržbu, s maximálním využitím existujících veřejných i 
soukromých cest. 
Bezpečná údržba a likvidace. Při ukončení činnosti nebo jejím přerušení na 90 dní a více, musí 
být věž do 30 dní demontována. 
-------------------------------------------- 
Použité zdroje: 
 
Town of Ogden. Town of Ogden [online]. Ogden : Town of Ogden, c2005 [cit. 2011-10-10]. 
Dostupný na WWW:  http://www.ogdenny.com/Town/Codes/zoning.htm. 
 
Ogden. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia 
Foundation, 2001- , last modif. on 17 April 2011 [cit. 2011-04-17]. Anglická verze. Dostupný 
z WWW: < http://www.en.wikipedia.org/wiki/Ogden >  
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3.5 ZONING MĚSTA BELMONT 
(North Carolina, USA) 
Zpracoval Ing.arch.Jan Moučka 2002, 2011 
 
Město BELMONT - ORIENTA ČNÍ ÚDAJE 
Město Belmont leží ve státu North Carolina, v aglomeraci Charlotte překračující hranice států 
North a South Carolina, na souřadnicích (35.244496, -81.035650). 
Na většině běžných map není město Belmont zakresleno pro svůj malý počet obyvatel: Ve sčítání 
lidu 2000 mělo Město Belmont 8705 obyvatel. Území je města poměrně hustě osídleno: 416 
obyv/km2, bytů 170 na km2. Belmont je čtvrtým největším městem okresu Gaston County.  
Plánovací odbor města Belmont chce udržet charakter Belmontu jako malého města uprostřed 
rostoucí neformální aglomerace - regionu Charlotte. 
Jako jediné město v metropolitním regionu Charlotte je Belmont umístěn zcela na "poloostrovu" 
vytvořeném soutokem řek. Belmont má tak své jedinečné prostředí a historické a ekonomické 
hodnoty. 
Jako první již existující město v USA přijal Belmont v roce 1995 městský zákon o zoningu 
založený na idejích New Urbanist, a umístil se na špičce plánování ve stylu Smart Growth. 
Belmont má mírné klima, výšku 200 m.n.m, roční srážky 1270 mm, průměrnou roční teplotu 
15,50C. 
Nejstarší domy města byly vystavěny v r. 1870, před občanskou válkou. Železnice s tankovací 
zastávkou je z r. 1871. V roce 1886 bylo sídlo pojmenováno Belmont, na doporučení biskupa z 
blízkého benediktinského kláštera. V r. 1895 se Belmont stal usnesením státu North Carolina 
městem (incorporated town).  
Plánovací odbor města Belmont použil principy kompaktní zástavby a vytvořil město - komunitu 
propojenou ulicemi, alejemi, chodníky a pěšími cestami, což vedlo k vytvoření pěšího, 
udržitelného a visuálně hodnotného prostředí. 
 
1) Ú V O D 
 

V USA je možné najít řadu příkladů lokálních pohledů odborníků i obyvatel na města, na cíle 
jejich rozvoje, žádoucí vzhled. Město Belmont může být dobrým souhrnným příkladem takového 
přístupu. 
Belmont má svůj strategický plán rozvoje. Pro rozvoj města má Belmont předpis o zoningu, 
obsahující i pravidla (standardy) pro urbanistické řešení i architektonické standardy, směřující k 
udržení tradičního vzhledu městečka i v budoucnu. Opírají se přitom o ideové zázemí hnutí TND - 
Traditional Neighbourhood Districts. Příklad Belmontu ukazuje na vysokou aktivitu místní 
komunity v péči o vlastní město. 
Belmont má katolickou universitou v budovách z r.1870. Universita a katedrála jsou v cihelném 
novogotickém stylu. Historický distrikt města je zapsán v Národním registru historických měst 
USA. Tradiční prvky obrazu města Belmont ukazuje Obr.1. 
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Obr. 1 Belmont - tradice 

 
2) MĚSTO BELMONT V OSÍDLENÍ USA 
 

Belmont leží ve vnitrozemí Severní Karoliny, mezi pásmem Allighanských hor a přímořskou 
úrodnou rovinou, proslulou pěstováním bavlny, a osídlením s významnou proporcí afro-
amerického etnika.  
Osídlení Allighanských hor je založeno na hornictví, region byl těžce postižen velkou 
hospodářské krizí 1927-30.  
V zemědělství 20. století v regionu převládala tradičně bavlna, na ni navazoval textilní a oděvní 
průmysl.  
Belmont s relativně velkými městy Charlotte a Gastonia vytvářejí jádro vznikajícího "regionu 
Charlotte" , zasahujícího na jihu až do státu Jižní Karolina.  
Region Charlotte je pod regionálním vlivem Raleigh, hlavního města státu Severní Karolina. Od 
největšího města státu - Nashville - je však značně vzdálený.  
"Poloostrov" Belmont leží při soutoku dvou velkých řek, na kterých byly vybudovány největší 
umělé vodní plochy USA. 
Belmontem vedou dvě důležité silnice a železnice, překonávající obě řeky (mezistátní silnice 85 a 
státní 74), což dává městu značný dopravní význam ve směru východ - západ. V okolí prochází 
stejným směrem významný ropovod.  
Na atlantickém pobřeží státu Severní Karolina nejsou významnější přístavy, pobřeží je ale 
hospodářsky a rekreačně využíváno. 
Hustota obyvatelstva města Belmont  je poměrně vysoká, přes 60 obyvatel na 1 ha.  
 
3) STRATEGICKÝ PLÁN " POLOOSTROVA" BELMONT   

(The Belmont Peninsula Strategic Plan) 
 

Zpracování strategického plánu poloostrova Belmont probíhalo v letech 1991 až 1994.  
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První fází byl sběr, analýza a systematická dokumentace informací o podmínkách, aktivitách a 
plánech různých subjektů ovlivňujících Belmont. 
Druhou fází bylo vytvoření občanského diskusního fóra pro výběr alternativních možností a 
vývojových strategií pro poloostrov Belmont. 
Třetí a konečnou fází byla příprava a uveřejnění konečného Strategického plánu. Koncem 1992 
byl ustaven vedoucí komitét vedený školou Belmont Abbey College, Obchodní komorou 
Belmontu, městem Belmont, dalšími ekonomickými subjekty a soukromými osobami. Komitét 
pomáhal organizovat a řídit fáze dvě a tři prací na Strategickém plánu. V roce 1993 bylo 
sestaveno šest subkomisí pro posouzení plánu z hlediska různých cílů. 
Hlavní cílové sm ěry rozvoje 
Hlavní cíle strategického plánu jsou z oblastí: 
- životního prostředí,  
- historie, kultury a umění, výchovy a náboženství,  
- dopravy a infrastruktury města, využití území, zoningu, 
- zdraví, sociálních služeb, bezpečnosti. 
Hlavní cíle plánu byly vytýčeny řídícím komitétem - Peninsula Steering Committee. Ve 
strategickém dokumentu byly hlavní cíle strukturovány a byla k nim formulována doporučení. 
Pracovní komitéty byly pověřeny zpracováním doporučení a studií k politikám, regulacím a 
investicím, nutným pro přijetí Strategického plánu Belmontu. 
Konečný strategický dokument byl zveřejněn 1994. 
Vytýčené prioritní cíle 
1. Belmont má příležitost převzít řízení své budoucnosti a vytvořit velmi žádoucí a živou 
komunitu. Ta může vzniknout, jestliže budoucí směry vývoje budou založeny na soustavě 
sídelních a environmentálních zdrojů, které odliší Belmont od každého z dalších 30 měst 
metropolitní oblasti Charlotte na hranicích Severní a jižní Karoliny. Zásadní je strategie růstu, 
respektující významné historické a environmentální hodnoty, posilující výchovné, ekonomické a 
kulturní zdroje a vyvažující vliv budoucí urbanizace. 
2. Aby se maximalizovaly existující územní hodnoty, je potřebný podrobný a úplný průzkum 
environmentálních podmínek poloostrova, dokumentace jeho ekologického a environmentálního 
potenciálu. 
Všechny faktory ovlivňující vývoj poloostrova musí být zohledněny. Struktura budoucí urbanizace 
má maximalizovat vývojový potenciál poloostrova, chránit významné environmentální hodnoty a 
zahrnout je do rozvojového plánu. 
3. Dlouhodobým vývojem environmentálních prvků - krajiny, parků a volného prostoru je 
zvyšována krása a  přitažlivost města. Aby se maximalizovaly efekty místních investic, musí být 
společné projekty projednány se správami sousedících obcí a okresů. Společné projekty mohou 
přispět k rozšíření místních projektů za správní hranice měst a propojit přírodní pásy a jiné 
environmentální prvky do souvislejší sítě. 
4. Od prohlášení Belmontu městem v roce 1895, vyvinul Belmont mnoho významných tradic, 
nových zdrojů a budov. Vyvíjené strategie ochrany a podpory zástavby Belmontu pomocí 
zoningu, grantů, vytváření iniciativních programů, budou zajišťovat zachování významných 
hlavních historických, kulturních, výchovných, náboženských a dalších unikátních struktur. 
5. Zvláštnosti územních hodnot jsou podporovány významnou polohou Belmontu v rámci 
dopravní sítě, zvláště vůči blízkému okolí. Město může maximalizovat možný prospěch ze své 
jedinečné polohy, uplatní-li svou dlouhodobou strategii propojením na okolní dopravní systém a 
výstavbou sítě krajinářsky řešených dopravních tepen. 
6. Musí se najít řešení dlouhodobé udržitelnosti infrastruktury města. Kvalita budoucí urbanizace 
a ekonomického rozvoje závisí na výstavbě infrastruktury o kapacitě, uspokojující budoucí 
potřeby. 
7. Pro budoucnost jsou naléhavé nové ekonomické iniciativy, silný marketingový program a akční 
plán pro jádro města. Tyto iniciativy jsou významné pro zvýšení počtu a kvality pracovních 
příležitostí i pro posílení a diversifikaci místní daňové základny. Jádro města se musí stát 
těžištěm pro vytváření nových ekonomických aktivit a nové regulace, zaměřené na podporu a 
zlepšení fysických podmínek podnikání. 
8. Podpora turismu se má stát cílem při posílení místní ekonomiky. Předpokládán je milion turistů 
ročně v místní botanické zahradě. Bude to vyžadovat silnější propagaci a tvůrčí rozvojové 
programy, posilňující všechny ostatní obory ekonomického rozvoje. 
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9. Dlouhodobou strategii je třeba založit na podpoře kvality růstu jak v nových částech města, tak 
v jeho tradičních částech, což vyžaduje respekt k významu a kvalitě historických částí Belmontu. 
Nové oblasti růstu města musí být sladěny s tradičními historickými oblastmi poloostrova. Obraz 
města si návštěvníci vytvářejí hlavně při "vstupních branách" do města z významných silnic.   
10. Vytvoření identity Belmontu jako "bezpečného a pečujícího města" si vyžádá vznik zařízení a 
programů, soustředěných na všechny aspekty dobrého osobního, kolektivního a 
environmentálního zdraví. Lze toho dosáhnout maximalizací stávajících hodnot, jako je poloha 
poloostrova, universitní campus, ve spojení s potřebnými dalšími programy. 
Dosažené výsledky 
Rada města iniciovala a přijala mnoho doporučení ke strategickým záměrům plánu, jako jsou  
- renovace a revitalizace centra, 
- přijetí nového zoningu a zákona o dělení pozemků, které odradí od bezbřehého růstu městské 
zástavby do okolí,  
- vydání vyhlášky o ochraně stromů, 
- zapojení historického distriktu města do Národního registru památek, 
- zlepšení parků, silnic, vodovodů a kanalizace. 
Město pokračuje v realizaci dalších doporučení plánu, včetně demolice zchátralých obytných a 
komerčních budov, finanční a personální podpory ekonomické revitalizace a rozvoje. 
Budoucí aktivity zahrnují dlouhodobý plán generálních oprav, koordinovaný dopravní plán města 
a okresu pro celou oblast poloostrova.  
 
4) ZONING MĚSTA BELMONT (North Carolina) 
 

STRATEGICKÝ PLÁN 
Strategický plán byl vytvořen jako pomoc při plánování budoucnosti a při zajištění spořádaného 
růstu a rozvoje města. Strategický dokument města byl podkladem pro navazující územně 
plánovací dokument - Master Plan, který upřesňuje a lokalizuje využití území.  
Stal se pro správu území města závazným podkladem pro zpracování zoningu jako závazného 
městského zákona.  
 

PŘEDPIS MĚST O ZONINGU 
Město Belmont je v zoningu rozděleno do 13 kategorií distriktů: 
1 Všeobecné bydlení (General Residence ) 
2 Bytové domy (Apartment House)  
3 Isolované rodinné domy A (Single Residence A)  
4 Isolované rodinné domy B (Single Residence B)  
5 Isolované rodinné domy C (Single Residence C)  
6 Isolované rodinné domy D (Single Residence D)  
7 Všeobecná pracoviště (General Business) 
8 Místní pracoviště (Local Business I ) 
9 Místní pracoviště (Local Business II ) 
10 Místní pracoviště (Local Business III ) 
11 Parkoviště (Parking Lot) 
12 Belmont Uplands District 
13 McLean District 
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Mapa zoningu m ěsta Belmont 
 

 
Obr. 2 Mapa zoningu m ěsta Belmont - detail centra 

 
Mapa zoningu je na oficiálních internetových stránkách města. Jde o obsáhlý dokument. Na Obr. 
2 a 3 jsou výřezy z Mapy zoningu města Belmont.  
Na obrázku 1 je podstatný detail centra - jádra, kolem kterého město Belmont vzniklo: 
Belmont leží na "poloostrovu" vytvářeném soutokem dvou velkých řek ve vnitrozemí státu North 
Carolina. Komunikace spojující východ a západ státu zde v nejvýhodnějším místě probíhají blízko 
sebe.  
To dalo impuls vzniku osídlení a jeho rozvoji po rozmachu automobilové dopravy. Dnes již 
přednosti takového umístění jsou považovány spíše za zdroj obtíží a v Belmontu se studují 
možnosti obchvatu na sever nebo jih od centra. 
V posledních desítiletích došlo k bouřlivému rozvoji celého regionu kolem blízkého města 
Charlotte. Region má dnes přes milion obyvatel a dál se rozšiřuje i do sousedního státu Jižní 
Karolina. Město Belmont, které je součástí regionu, má šanci stát se kulturním a výchovným 
centrem vznikající aglomerace. 
Souhrnný plán města obsahuje i některé urbanistické ideje, které se staly známé a promítají se i 
do zoningu a dalších aktivit dalších měst. 
Rozsah města je limitován rozlohou poloostrova a má poměrně malé územní reservy pro růst. 
Zoning města je ještě ve vývoji, uvedeny jsou zde proto jen jeho principy: 
Metoda regulace přípustnosti činností v jednotlivých kategoriích distriktů je v zoningu Belmontu 
standardní.  
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Hlavní novinkou zoningu města Belmont jsou tzv. TND distrikty (Traditional Neighbourhood 
Districts). Dosud jsou realizovány jen na malém rozsahu obytného území (viz Obr.3), jsou však 
pro ně určeny rozsáhlé distrikty. 
Ostatní obytné distrikty jsou ve stylu "auto-city". 
 

 
Obr. 3  TND obytné území v jižní části Belmontu 
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Přípustnost činností v zoningu Belmontu 
 

 
Tab. 1 Přípustnost činností v zoningu Belmontu 

 
Přípustnost činností je v zoningu Belmontu obdobná jiným městům USA. Na veliké tabulce 
(Tab.01) je uvedeno jen několik prvních řádků.  Jednotlivé řádky tabulky odpovídají druhům 
činností ve městě, sloupce odpovídají druhům zoning- distriktů v zoningu města Belmont.  
V políčkách tabulky jsou vyjádřeny podmínky přípustnosti činností v distriktech.  
Oba druhy činností na Tab.1 jsou přípustné v běžných obytných distriktech R-3 až UR-1.  
V druhé části řádku je vyznačeno, že obě činnosti naopak nejsou přípustné v distriktech institucí 
ani v některých obytných distriktech B-D a BP.  
Takových řádků a sloupců mají běžné tabulky přípustnosti i v jiných městech (Chicago, Gurnee 
aj.). Uvažovaných činnosti jsou stovky a druhů distriktů desítky, počet políček tak dosahuje počtu 
možností, desítek tisíc v případu Belmontu. Tabulky přípustnosti činností jsou v zoningu měst 
USA značným metodickým problémem. 
 

TND Tradi ční  prostorové a funk ční uspo řádání zástaveb  

(TND - Traditional Neighbourhood Districts)  
 

V Belmontu byly formulovány zásady hnutí TND, s obsahem odpovídajícím představám obyvatel, 
zájmových skupin i správy města. 
TND pro Belmont obsahuje lokální pohled na rozvíjení města, jeho cíle, žádoucí vzhled, jeho 
"vizi". 
V předpisu o zoningu jsou přístupy a cíle TND zajištěny pomocí podmínek přípustnosti činností. 
Jsou realizovány pomocí „překryvných distriktů“ a pomocí návodů k jednání s dalšími podobnými 
iniciativami a agenturami (např. Smart Growth). 
Tyto lokální představy, iniciativy a jejich zapracování do dokumentů závazných pro rozvoj města 
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patří mezi specifiku zoningu měst v USA, jsou projevem demokratické „subsidiarity“, využité ve 
prospěch zájmů obyvatel  obcí.  
Principy TND (Traditional Neighborhood Development, "tradiční okrskové zástavby") mají za cíl 
dosáhnout zlidštění obytné zástavby. Tento všeobecně přijímaný cíl dostává v případě města 
Belmont některé rysy, překvapivé pro české čtenáře i odborníky - urbanisty, na které bude ještě 
upozorněno.  
Na mapě zoningu Belmontu jsou určeny poměrně velké distrikty pro TND bydlení (Obr.3).  
Urbanistická realizace TND na obytném území Belmontu se v souladu s teoretickými studiem 
vyznačuje bloky řadových domů, s parcelami malými ve srovnání s předměstskou zástavbou 
isolovanými rodinnými domy, ale s rozsáhlým, společně užívaným venkovním prostorem. Blízko 
již realizované TND obytné zástavby je i zvláštní poměrně malý distrikt s malými parcelami, 
jejichž funkcí je maloobchod a služby.  
Jinde v mapě zoningu se vyskytují samostatné pěší- cyklistické trasy, spojující tradiční bydlení s 
plrskovým vybavením. Ukazují se tak další TND dimense v občanském vybavení a dopravě, 
výrazně odlišné od schematu "automobilní krajiny", většinou realizované na předměstích a 
sprawlu do krajiny.  
Schéma Tradičního okrsku TND v měřítku samostatné vesnice je na Obr.4. Tradiční vesnice má 
v centrální části zástavbu rodinnými domy, obsluhovanými ze zásobovacích uliček "alleys", na 
komfortních pozemcích. Na obvodu vesnice jsou pak zástavby řadovými (townhouse) domy, 
dvoupodlažními domy s dvěma identickými byty nad sebou (duplexy) nebo malými bytovými 
domy, všechny s podstatně vyšší hustotou zástavby a nižším prostorovým komfortem než bydlení 
v centru. 

 
Obr. 4  Schéma TND vesnice 
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Existuje ještě teoretická aplikace na okrsek většího města, opět s některými paradoxními rysy. 
Okrsek je z okolí dostupný vstupními "branami" a kompaktními bulváry, které se sbíhají v centru 
okrsku. Centrum je využito pro administrativní a jiné centrální funkce okresku. Sektory mezi 
bulváry obsahují komfortní rodinné bydlení, se zadními zásobovacími uličkami. Okolo nízké 
zástavby v centru okrsku jsou bloky intenzívní obytné zástavby formou řadových a malých 
bytových domech.  
Okolo TND městského okrsku je zelený pruh, ve kterém jsou umístěny školy, tělovýchova, 
veřejný "volný prostor" pro obyvatele okrsku. 
TND Obytné území jakoby odráželo elitářsky, ekonomicky a jinak diferencovanou vesnici nebo 
okrsek, s prvky v evropském urbanismu již neznámými.  
Na Obr.5 je ukázka TND regulace řadových domů.  
 

 
Obr. 5  TND forma tradi čních řadových dom ů 
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S cílem reprodukovat tradiční zástavby 19. století jsou stanoveny šířky parcel řadových rodinných 
domů, rozměry předzahrádek (yards) a další detaily, což není přístup v USA neobvyklý.  
   * * * 
Představy územního řádu a podoby měst jsou v USA zřejmě zajímavé téma, prosazované 
iniciativami a prvky přímé demokracie na úrovni okrsků a měst, a presentované médii. Podoba 
měst se však prosazuje zoningem, který je závazným dokumentem na úrovni obcí a měst, a tak 
ne vždy se v zoningu tyto iniciativy prosadí.   
Tato kombinace iniciativ a práva v oblasti kultury je rovněž pro Evropany přinejmenším 
překvapivá, ale zřejmě realizovatelná. Nutné je partnerství institucí jako Belmont Abbey College, 
Daniel Stowe Botanical Gardens, klášter Sisters of Mercy, okolních obcí v aglomeraci Charlotte, 
místního obchodu a průmyslu. Investování je nutno pojmout jako dlouhodobý úkol a nástroj 
realizace přijatého směru vývoje. Jak to vidí město Belville:   
Budoucnost města a dosažení všech vytýčených cílů závisí na vyvážené a rostoucí ekonomické 
základně města, která může být formována jen dobrým plánováním a vedením realizace. 
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