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II. ODŮVODNĚNI ZMĚNY Č.1 ÚPO MLADEČ 
 
 
1. Textová část 
 
 
 
A. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, 
VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLANOVACI DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 
Řešené území je z hlediska širších vztahů součásti území řešeného Územním plánem velkého územního 
celku Olomoucká aglomerace (dále ÚPN VÚC) ve znění jeho 1. změny, schváleného usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje pod č.V2/12125/2002 ze dne 28.11.2002. 
Změna č.1 ÚPO Mladeč je zpracována v souladu s tímto dokumentem. 
Z uvedeného ÚPNVÚC Olomoucké aglomerace a jeho 1 .změny nevyplývají pro území řešené změnou č. 
1 ÚPO Mladeč žádné nové požadavky, řešené území je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod -Kvartér řeky Moravy (dále CHOPAV)a CHKO Litovelské Pomoraví. 
Z hlediska Zadání územního plánu velkého územního celku Olomouckého kraje schváleného 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usn,č.UZ/7/52/2005 n vyplývájí pro řešení ÚPO Mladeč rovněž  
žádné nové požadavky: 
Změna č.1 ÚPO Mladeč je zpracována v souladu s rozvojovými dokumenty kraje Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizace Olomouckého kraje a Koncepce snižování emisi a imisí Olomouckého kraje. 
Navrhovanou změnou nedojde k dotčení programů územního rozvoje kraje, okresu a obce. 
 
 
 
B. ÚDAJE O SPLNĚNI ZADANÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚPO 
 
Požadavky Zadání návrhu změny č.. 1 ÚPO Mladeč lze obecně považovat za splněné s následujícími 
připomínkami resp. vysvětlením: 
 
ad kap.J. 
Územní plán neřeší umisťování staveb na pozemku, požadavky budou uplatněny v rámci územního 
řízení.  
Protierozní opatření byla řešena v ÚPO a nejsou předmětem řešení této změny.  
Problematika extravilánových vod není předmětem řešení této změny.  
 
ad kap.K., odst.4. 
Vyhodnocení nepříznivých účinků hluku z rychlostní komunikace R 35 bylo řešeno hlukovou studií 
v rámci prací na dokumentaci pro územní řízení, která prokázala přípustné hodnoty pro uvažované 
funkční využití řešené lokality. Komplexní hodnocení záměru včetně ochrany ovzduší je uvedeno v kap.C. 
Komplexní zdůvodnění Změny č.1 ÚPO, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území. 
 
ad kap.O., odst.1. 
S přihlédnutím ke skutečnosti, že zadání změny č.1 ÚPO Mladeč bylo zpracováno v r.2006 ještě za 
platnosti zák. č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ale proiednání a vydání návrhu změny č.1 
ÚPO Mladeč už se bude řídit novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a navazujícími prováděcími 
vyhláškami, jsou textová část a odůvodnění změny č.1 ÚPO Mladeč upraveny s členěním dle přílohy č.7 k 
vyhl. č. 500/2006 Sb., avšak v souladu s § 188 odst.(4) zák.183/2006 Sb. tak, aby byla zachována 
struktura platného územního plánu. 
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C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPO, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNEHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ 
Zdůvodnění změny č.1 ÚPO Mladeč je provedeno v rozsahu požadovaném ve schváleném zadáni 

 
1. Zdůvodnění potřeby plochy pro rozvoj rekreace – vymezení zastavitelných ploch 
Návrh změny č.1 ÚPO reaguje na rekreační potenciál celého správního území obce. 
Stavba polyfunkčního domu pro ubytování, stravování a rekreační aktivity využívající vysoké přírodní 
zázemí CHKOLP významným způsobem rozšíří možnosti rekreace  pro obyvatele i návštěvníky obce.  
V uplynulém období došlo k realizaci odstavného parkoviště, avšak plocha O3 vyznačená v platném ÚPO 
pro občanskou vybavenost je nedostatečná. Ve změně č.1 ÚPO Mladeč je lokalita O3 rozšířena, aby 
mohl být u parkoviště vybudován vhodný objekt, včetně dostatečných ploch pro sport a veřejnou zeleň.  
Lokalita pro občanskou vybavenost navrhovaná ve změně č.1 je umístěna v souladu s urbanistickou 
koncepcí navrženou v ÚPO, řešenou plochou prochází navržená cyklostezka. 
 
2.    Alternativy 
Dle dostupných informací nebyly podrobně sledovány jiné alternativy umístění záměrů. Realizace je 
vázána na předmětnou lokalitu, váže se k pozemkům ve vlastnictví investorů. 
 
 
3. Vyhodnocení vlivů řešení změny č.1 na udržitelný rozvoj území 
Zajištění funkce rekreační znamená zachování významu sídla v širší struktuře osídlení. Nová plocha pro 
občanskou vybavenost doplňuje již vytvořenou kostru zástavby.  
Návrh respektuje zásady ochrany přírodního prostředí vážícího se k situování v území CHKOLP. 
Lokalitu je možno napojit na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu bez negativního dopadu na ŽP. 
Napojení lokality O3 na stávající trasy veřejné  sítě vodovodu, kanalizace a rozvodů STL plynovodu mají 
charakter přípojek a nejsou ve změně č.1 graficky vyznačeny. 
Realizace občanské vybavenosti včetně plochy veřejné zeleně — parkové úpravy areálu motorestu 
rozšíří možnosti rekreace obyvatel a budou mít pozitivní dopad na vyváženost vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, rozvoj obce í soudržnost společenství obyvatel. 
 
 
 
D. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č.1 ÚPO NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ 
 
Posouzení záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí nebylo požadováno. 
 
 
 
 
E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRZENEHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKY 
PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCI LESA 
 
 
1. Základní údaje 
 
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu úprav urbanistického řešení 
navrhovaného ve změně č.1 územního plánu obce Mladeč. Vyhodnocení je provedeno se zřetelem k 
zákonu ČNR č.33/I 992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 12.5.1992, prováděcí 
vyhlášce č.13/I994 ze dne 29.12.1993, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, především s 
ohledem na přílohu č.3 této vyhlášky. Vyhodnocení je v souladu též s požadavky Metodického pokynu 
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MŽP ČR čj. OOLP/1067/I996 ze dne 1.10.1996. 
 
Použité podklady: 
- údaje z evidence nemovitostí ČÚZK Praha 
 
- mapy bonit půdně ekologických jednota 
 

Předmětem návrhu změny č.1 je jedna lokalita - rozšíření plochy O3 pro občanskou vybavenost.  

Navrhované uspořádání a využití je zřejmé z výkresu č.1 a 2 — Komplexní urbanistický návrh (hlavní 
výkres) v měřítku 1: 2880. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je 
graficky dokumentováno na výkrese č. 7 — Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF v měřítku  
1: 5000,  na výřezu příslušného výkresu platného ÚPO v rozsahu potřebném pro zachycení jednotlivých 
změn. 
 
 
 
 
2. Vyhodnocení navrhovaného funkčního využití pozemků 
 
2.1. Údaje o rozsahu řešených ploch. druhu pozemku. zařazení půdy do BPEJ a třídy ochrany ZPF 
 
Konkrétní přehled pozemků dotčených návrhem změny funkčního využití je uveden v tabulce č.9A a 10A. 
Zábor ZPF v lokalitě O3 činí po změně č.1ÚPO Mladeč celkem 1,6583 ha.  V platném ÚPO zábor pro 
lokalitu O3 činil 0,0800 ha a pro cyklostezku vedenou navrženým areálem (D1) 0,0540 ha.  
Z toho plyne, že faktický zábor ZPF vyvolaný řešením změny č.1 činí 1,5243 ha. Kvalita zemědělské půdy 
charakterizovaná kódem BPEJ je základní oceňovací a mapovací jednotkou bonitační soustavy. Změnou 
č.1 jsou dotčeny pozemky ve tř. ochrany I. 
 
 
2.2. Údaje o vložených investicích do půdy 
 
Řešené plochy jsou bez vložených investic do půdy. 
 
 
2.3. Údaje o areálech zemědělské prvovýroby 
 
Realizací navrhovaných záměrů nedojde k porušení existujících staveb zemědělské výroby či 
zemědělských usedlostí. 
 
 
2.4. Údaje o uspořádání ZPF. opatřeních k zajištění ekologické stability území, schválené návrhy 
pozemkových úprav 
 
Realizací navrhovaných záměrů nedojde k porušení uspořádání či obsluhy ZPF. Prvky USES zůstávají 
beze změny. 
Nedojde ke vzniku nepřístupných pozemků. 
 
Z hlediska vodohospodářského přináleží řešené území do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
-Kvartér řeky Moravy (dále CHOPAV). 
 
 
2.5. Údaje o průběhu hraníc k.ú 
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Řešené území se týká k.ú. Mladeč, průběh hranic je zřejmý z grafické části dokumentace. 
 
 
 
2.6. Zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF 
 
Navržené řešení je zpracováno na základě schváleného zadání změny č.1 ÚPO Mladeč. 
Změna č.1 řeší plochu pro občanskou vybavenost (důvody pro novou rozvojovou plochu jsou uvedeny v 
kap.C) části Odůvodnění. Návrh je v souladu s koncepcí rozvoje obce. Z tabulky č.9A a 10A je zřejmé, že 
zabíraná zemědělská půda je v I. třídě ochrany ZPF. 
Navrhované řešení v maximální možné míře zohledňuje zásady ochrany ZPF, dané ust. 4, zák. 
č.334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů i zásady ochrany ZPF vyplývající z metodického pokynu 
MŽP ČR čj.OOLP/1067/96 - tzn., že podle možností jsou využívány stávající proluky v zastavěném 
území, nové plochy bezprostředně navazují na současně zastavěné území obce, nepředpokládá se vznik 
zbytkových ploch zemědělské půdy, jejíž obhospodařování by bylo ztížené nebo vůbec možné. 
Zábor pozemků zařazených do I. třídy ochrany ZPF, které podléhají nejvyšší ochraně, lze zdůvodnit 
faktem, že na rozhodující části katastru se jiná zemědělská půda než ta, zařazená do I. třídy ochrany ZPF 
nevyskytuje. 
. 
 
 
2.7. Hraníce současně zastavěného území 
 
Zastavěné území v rámci změny č.1 bylo aktualizováno. 
 
 
2.8. Údaje o dobývacích prostorech a chráněných ložiskových územích 
 
V území řešeném změnou nejsou evidována žádná chráněná ložisková území ani dobývací prostory. 
 
 
 
2.9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních 
předpisů 
 
Řešením změny č.1 nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), západní část řešené 
plochy spadá do ochranného pásma lesa. 
 
 
 
2.10.  Tabulková část předpokládaných záborů ZPF 
 
Ve změně č.1 se doplňují tabulky č. 9 a 10 platného ÚPO. 
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2.   Grafická část odůvodnění Změny č.1 ÚPO 
 
  
Dle přílohy č.7 k vyhl.č.500/2006 Sb. má obsahovat grafická část odůvodnění územního plánu výkresy: 
 
a) koordinační výkres  Koordinačnímu výkresu se obsahově nejvíce blíží výkres ÚPO č.1 – Komplexní 

urbanistický návrh (hlavní výkres) v měřítku 1 : 2880. Je v něm zakreslena většina limitů a omezení 
území, hranice zastavěného i zastavitelného území. Na výřezu A4 tohoto výkresu je dokumentována 
lokalita  změny č.1  (je dokladováno v návrhu změny č.1). 

 
b) výkres širších vztahů nebyl v rámci změny č.1 aktualizován, lokalizace záměrů změny č.1 je 

dokumentováno ve výkrese Přehledná situace o změnách ÚPO Mladeč v měř. 1 : 14000 
 
c)    výkres předpokládaných záborů půdního fondu  Obsahově odpovídá výkresu ÚPO č.7 –        

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF 1 : 5000. Na výřezu A4 tohoto výkresu je zakreslena 
lokalita změny č.1. 

 
 


