Základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitým věcem

Zákládní pojmy ze stávebnictví vázící se k nemovitym vecem jsme probráli v kápitole Zákon c.
183/2006 Sb. Stávební zákon. Níze jsou pojmy pro doplnení:
Intravilán - je oznácováno zástávene uzemí vymezene uzemne plánovácí dokumentácí nebo
postupem podle stávebního zákoná (viz § 59 á 60 SZ). Nemá-li obec tákto vymezene zástávene
uzemí, je zástávenym uzemím zástávená cást obce vymezená k 1.9.1966 (viz táke „zástávene
uzemí“).
Extravilán - je oznácováno uzemí lezící mimo zástávene uzemí obce, tedy mimo její intrávilán.
Termín není v novem stávebním zákone uzíván.
Dopravní infrastruktura – nápr. stávby pozemních komunikácí, dráh, vodních cest, letisť á s
nimi souvisejících zárízení.
Technická infrastruktura – vedení á stávby á stávby s nimi provozne související zárízení
technickeho vybávení, nápr. vodovody, vodojemy, kánálizáce, cistírny odpádních vod, stávby ke
snizování ohrození uzemí zivelními nebo jinymi pohromámi, stávby á zárízení pro nákládání s
odpády, tráfostánice, energeticke vedení, komunikácní vedení verejne komunikácní síte á
elektronicke komunikácní zárízení verejne komunikácní síte, produktovody.
Obecné požadavky na výstavbu – obecne pozádávky ná vyuzívání uzemí á technicke pozádávky
ná stávby stánovene provádecími právními predpisy á dále obecne technicke pozádávky
zábezpecující uzívání stáveb osobámi pokrocileho veku, tehotnymi zenámi, osobámi
doprovázejícími díte v kocárku, díte do 3 let, poprípáde osobámi s mentálním postizením nebo
osobámi s omezenou schopností pohybu á orientáce stánovene provádecím právním predpisem
(„bezbárierove uzívání“).
Výměry staveb - pro dálsí postupy pri ocenování je potrebá ke stávbám zjistit nektere zákládní
chárákteristiky jáko jsou zástávená plochá (ZP), podláhová plochá (PP) nebo obestáveny prostor
(OP).
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Zastavěná plocha - podle vyhlásky c.441/2013 Sb. je plochá, která je urcená promítnutím
svislych obvodovych konstrukcí bez izolácních prizdívek vsech nádzemních i podzemních podlází
do pu7 dorysne roviny.
Podlahová plocha - je soucet ploch pu7 dorysneho rezu vsech místností á prostoru7 stávebne
uprávenych k ucelovemu vyuzití ve stávbe, ktery prochází v urovni horního líce podláhy
príslusneho podlází. Plochy jednotlivych místností jsou ohrániceny povrchovymi uprávámi
vnitrního líce svislych konstrukcí. Pokud svisle konstrukce v cástecnem nebo uplnem rozsáhu
chybí, náhrázuje jejich funkci ortogonální pru7 met cáry vedene po obvodu vodorovne nosne
konstrukce podláhy. Do zástávene plochy se zápocítávájí i plochy árkyru7 á lodzií, vyklenku7 s
rozmery minimálne 1,2×2,0×0,3 m; místností á prostoru7 se sklopenym stropem pod 2 m nád 13
podláhou, sklepu7 á gárází – vynásobene koeficientem 0,8; terás, bálkonu7 á pávlácí – vynásobene
koeficientem 0,17; sklepu7 á vymezenych pu7 dních prostor (pokud nejsou místnostmi) –
vynásobená koeficientem 0,1. K podláhove plose se nepricítájí okenní á dverní ustupky.
Obestavěný prostor - je v ocenovácí disciplíne oproti Č? SN 734055 vypocet obestáveneho
prostoru pozemních stávebních objektu7 ochuzen o slozku obestáveneho prostoru zákládu7 .
Du7 vodem je, ze u nekterych stáveb není k dispozici projektová dokumentáce, á proto by tvár á
rozmery zákládovych konstrukcí byly obtízne zjistitelne. Obestáveny prostor se tedy uvázuje jáko
soucet obestáveneho prostoru spodní stávby, obestáveneho prostoru vrchní stávby á
obestáveneho prostoru zástresení. Obestáveny prostor spodní stávby je vymezen:
Pozemky - §9 o clenení pozemku7 ze zákoná c. 151/1997 Sb., o ocenování májetku, klásifikuje
pozemky ná:
á) stávební pozemky,
b) zemedelske pozemky evidováne v kátástru nemovitostí jáko orná pu7 dá, chmelnice, vinice,
záhrádá, ovocny sád á trvály trávní porost,
c) lesní pozemky, kterymi jsou lesní pozemky evidováne v kátástru nemovitostí, á zálesnene
nelesní pozemky,
d) pozemky evidováne v kátástru nemovitostí jáko vodní plochy,
e) jine pozemky, ktere nejsou uvedeny v písmenech á) áz d) Skupinu á) jeste dále rozdeluje ná: á)
nezástávene pozemky,
2

1. evidováne v kátástru nemovitostí v druhu pozemku zástávene plochy á nádvorí,
2. evidováne v kátástru nemovitostí v jednotlivych druzích pozemku7 , ktere byly vydánym
uzemním rozhodnutím, regulácním plánem, verejnoprávní smlouvou náhrázující uzemní
rozhodnutí nebo uzemním souhlásem urceny k zástávení; je-li zvlástním predpisem stánovená
nejvyssí prípustná zástávenost pozemku, je stávebním pozemkem pouze cást odpovídájící
prípustnemu limitu urcenemu k zástávení,
3. evidováne v kátástru nemovitostí v druhu pozemku záhrády nebo ostátní plochy v jednotnem
funkcním celku.
V jednotnem funkcním celku mu7 ze byt i více pozemku7 druhu pozemku zástávená plochá á
nádvorí, 4. evidováne v kátástru nemovitostí s právem stávby.
Obytná budova: stávbá urcená k trválemu bydlení, ve ktere álespon 2/3

podláhove plochy

pripádá ná byty, vc. ploch domovního vybávení urceneho pro obyvátele jednotlivych bytu7 .
Nezápocítávájí se plochy spolecneho domovního vybávení á domovních komunikácí. Č? lení se ná
rodinne domy á bytove domy.
Obytná část budovy: cást budovy jineho ucelu, obsáhující

byty á

prostory plnící funkci

domovní komunikáce á domovního vybávení k temto bytu7 m.
Bytový dům: stávbá pro bydlení, ve ktere prevázuje funkce bydlení, o ctyrech á více bytech
prístupnych z domovní komunikáce se spolecnym hlávním vstupem, prípádne hlávními vstupy
z verejne komunikáce.
Rodinný dům: stávbá pro bydlení, která svym stávebním usporádáním odpovídá pozádávku7 m
ná rodinne bydlení á v níz je více nez poloviná podláhove plochy místností á prostoru7 urcená
k bydlení. Rodinny du7 m mu7 ze mít nejvyse tri sámostátne byty, dve nádzemní á jedno podzemní
podlází á podkroví.
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Polyfunkční dům: stávbá, která sdruzuje více funkcí svym provozem

vzájemne slucitelnych,

mu7 ze záhrnovát byty vc. domovního vybávení k jednotlivym bytu7 m, jejichz souhrnná plochá je
mensí nez 2/3 podláhove plochy domu.
Byt:

je soubor místností, popr. jedná obytná místnost, která svym stávebne technickym

usporádáním á vybávením splnuje pozádávky ná trvále bydlení á je k tomu ucelu uzíván. Musí
obsáhovát hygienicke príslusenství odpovídájící pozádávku ná trvále bydlení á spolecne uzávrení
celeho bytu.
Bydlení: je zákládní zivotní potrebou, jejíz uspokojení má pro spolecnost mimorádny vyznám
je to souhrn vsech zivotních pochodu7 , ktere se odehrávájí v byte je to sociální áktivitá
proto, ze v domácnosti zije zprávidlá více osob, kterí tvorí rodinu kválitá bydlení
prokázátelne ovlivnuje stábilitu rodiny, uroven vzdelání, vychovu, kulturu, mrávnost á
vychovu.
Sociální bydlení: bydlení specifickych skupin obyvátelstvá (stárí á nemocní, mláde rodiny s
detmi, nezámestnání), ktere vyuzívájí ru7 zne formy zvyhodnení pri získání
bytu.
Administrativní budova: polyfunkční dům: stávbá, která sdruzuje více funkcí svym provozem
vzájemne slucitelnych, mu7 ze záhrnovát byty vc. domovního vybávení k jednotlivym bytu7 m, jejichz
souhrnná plochá je mensí nez 2/3 podláhove plochy domu
Budova: nádzemní budová prevázne uzávrená obvodovymi stenámi á strechou.
Bydlení: je zákládní zivotní potrebou, jejíz uspokojení má pro spolecnost mimorádny vyznám
je to souhrn vsech zivotních pochodu7 , ktere se odehrávájí v byte je to sociální áktivitá
proto, ze v domácnosti zije zprávidlá více osob, kterí tvorí rodinu
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kválitá bydlení prokázátelne ovlivnuje stábilitu rodiny, uroven vzdelání, vychovu, kulturu,
mrávnost á vychovu
Sociální bydlení: bydlení specifickych skupin obyvátelstvá (stárí á nemocní, mláde rodiny s
detmi, nezámestnání), ktere vyuzívájí ru7 zne formy zvyhodnení pri získání
bytu.
Administrativní budova: Dle normy Č? SN 73 5305 Administrátivní budovy á prostory z 04/2005
je ádministrátivní budovou stávební objekt obsáhující nejmene ná 50 % sve uzitkove plochy
kánceláre. Káncelárí se rozumí stávebne vymezeny prostor urceny k umístení jednoho nebo více
káncelárskych prácovisť, kdy káncelárskym prácovistem je myslen prostor urceny pro
ádministrátivní, koncepcní nebo mánázerskou cinnost (práci) jednoho prácovníká á k umístení
prácovní plochy á dálsího zárízení potrebneho pro tuto cinnost.
Mezonet: Je rozlehly vícepodlázní byt, ktery je z právidlá nejcásteji vystáven v pu7 dních prostorách
bytoveho domu. Mu7 ze se jednát táke o byt s vestávenym dálsím pátrem, vzniknout
mu7 ze, ále táke propojením dvou nád sebou lezících bytu7 vnitrním schodistem.
Zdroj: https://www.bánky.cz/reálitni-slovnik/mezonet/?ref=copy
Zemědělská usedlost, Panelový dům , bytový dům
v kapitole Druhy staveb.

aj. tyto definice budou uvedeny

