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Identifikace plochy 
 
Ul. Lidická, v blízkosti mostu přes 
železniční trať 

Přípustné využití  Vlastník  

 

Název lokality                                              LIDICKÁ 
             

Výměra:  1,1 ha 

drobná výroba a výrobní služby 
  komerční zařízení  

zařízení nevýrobních  
velkoobchod 
sklady 
garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel 
souvisejících s výrobou a výrobními službami 

TSR Czech Republic s.r.o. 
 

 

 
Lokalizace a dopravní napojení Foto Letecký snímek 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Napojení na technickou infrastrukturu Napojení na dopravní síť 
Voda: Ano El. energie: Ano na hranici pozemku 

Trafostanice ve vzdálenosti 120 m od plochy. 
Silniční doprava ul. Lidická, komunikace III. tř. 

Kanalizace: Ano Plyn  Ano (ve vzdálenosti 50 m) Vzdálenost na dálnici D1: 2 km 
  CZT: Ano (ve vzdálenosti 70 m) Vlečka: Ano 
      
 

směr Polsko směr 
Ostrava 
Brno 
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Identifikace plochy  Vlastnictví pozemků    
Výměra: 1,1 ha Počet vlastníků: 1   
Katastrální území: Nový Bohumín     
Pozemky: parc. č. 1359/1 Kontakt na vlastníky: TSR Czech Rebublic s.r.o. 

pobočka Polanka 
Polanecká 822/51a 
721 00 Ostrava-Svinov 
T +420 596 976 258 

  

Druh a využití pozemků: Ostatní plocha (manipulační plocha)     
 

Územní plán Technická mapa Další fotodokumentace 

 
  

   

 

 
 

 
Omezení zastavitelnosti plochy  
 

Možnosti využití dle územního plánu Plocha drobné výroby VD-Z1   
 

 Přípustné:   Nepřípustné: 
• koeficient míry zastavění pozemků   

KZP = 0,5 
• koeficient  min. zastoupení zeleně na 

ploše pozemku KZ = 0,25 
• výšková hladina zástavby se stanovuje 

max. 15m nad okolním terénem 
• při západním okraji (na styku s plochami 

OK-Z4 a OK-13) v rámci vymezené 
plochy VD-Z1, v místech dosud 
nezastavěných a nezpevněných, jako 
součást stanoveného koef. min. 
zastoupení zeleně, chránit území pro 
provedení výsadby pásu zeleně o 
min.šířce 10m. Tento pás při 
rozhodování o změnách v území 
považovat za nezastavitelný. 

 
Limity využití území 
• Záplavové území Q100 (stoletá voda) 
• Ochranné pásmo železnice 

drobná výroba a výrobní služby 
 
• stavby drobné výroby a výrobních služeb 
• komerční zařízení (maloobchodní zařízení, 

stravovací, administrativa) 
• zařízení nevýrobních služeb a nevýrobních 

služeb ostatních  
• velkoobchod  
• sklady 
• garáže a plochy pro odstavování 

nákladních vozidel souvisejících s výrobou 
a výrobními službami 

• maloobchodní prodejna do 1 500 m2 
• maloobchodní prodejna specializovaná (bez 

potravinářského zboží) do 1 500 m2 
 

Drobná výroba: 
oděvní a textilní provozovny (malosériová 
výroba na zakázku), výroba a opravy 
kožených a gumových výrobků; výroba a 
opravny lékařských přístrojů, nástrojů a 
zdravotnických potřeb; výroba bytových 
doplňků, doplňků stravy, zpracování 
bioproduktů a výroba biopotravin 
výroba a opravy  - šperků, sportovních 
potřeb, hudebních nástrojů, hraček a 
modelů, knihařských výrobků, uměleckého 
skla, porcelánu a keramiky, potřeb pro 
chovatele, včelaře a rybáře, svíček, 
razítek, klíčů, čalouněných výrobků 
polygrafická výroba, aj.  

 

Nevýrobní služby: 
cestovní kancelář, hlídání dětí, ostraha 
objektů, poradenské služby, půjčovní služby, 
úklidové služby, dezinfekční a deratizační 
služby, restaurování hudebních nástrojů a 
šperků, kadeřnictví, kosmetické služby, 
sauny, solária, masážní salóny, opravy 
obuvi, opravy oděvů, opravy kožené 
galanterie, opravny hodin a klenotů, opravny 
mobilů, elektrospotřebičů pro domácnost, 
videopůjčovny, zahradní služby, fitness 
kluby, žehlírny a mandlovny, kožešnictví, 
sklenářství, knihařství, opravny jízdních kol, 
ateliery pro tetování, projekční kanceláře, 
apod. 

• stavby a činnosti neslučitelné s hlavním 
využitím, zejména stavby pro veřejnou 
vybavenost (sociální služby, zařízení péče 
o děti, školská zařízení, zdravotnická 
zařízení,  zařízení pro kulturu), stavby pro 
rekreaci  

• zemědělskou živočišnou výrobu 
• pro stavby zpracovávající biomasu a 

biologický odpad za účelem výroby tepla, 
bioplynu, el. energie a dalších vedlejších 
produktů vznikajících při jejich zpracování 

• maloobchodní prodejny velkoplošné a 
maloobchodní prodejny specializované  
velkoplošné a velké  

• bydlení (s výjimkou bydlení majitele, popř. 
nájemce plochy) 
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