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I.   ZMĚNA Č.1 ÚPO MLADEČ 
 

 

 

A)   TEXTOVÁ ČÁST 
Ve svazku A)Textová část  územního plánu obce Mladeč se Změnou č. 1 upravují a doplňují   
kapitoly  1., 3.,  6., 7., 10., 11. a 14.  
Ostatní kapitoly zůstávají v platnosti beze změny.  
 
 
 
 

1. ÚVOD 
1.1. Údaje o zadání úkolu 
Text se doplňuje takto: 
 
Změna č 1 je nedílnou součástí Územního plánu obce Mladeč (dále jen ÚPO Mladeč), který byl schválen 
Zastupitelstvem obce Mladeč dne 10.4.2000. Zastupitelstvo obce Mladeč zhodnotilo aktuální situaci ve 
využívání území a rozhodlo, že pořídí změnu územního plánu  s cílem umožnit realizaci záměru ve 
správním území obce, který v době zpracování územního plánu nebyl znám. Pořízení změny č.1 ÚPO 
Mladeč bylo schváleno dle § 31 odst.2 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvem obce Mladeč dne 8.3.2006. 
Předmětem změny č.1 je rozšíření plochy pro občanskou vybavenost v lokalitě O3. 
Způsob zpracování 
ÚPO Mladeč byl řešen na mapách v měřítku 1:2880, resp. 1: 5000, požadované doplňky dílčího řešení 
změny č.1 jsou proto graficky dokumentovány v uvedeném měřítku, vždy na výřezu příslušného 
mapového listu platného ÚPO v rozsahu potřebném pro zachycení jednotlivých změn. 
Texty jsou zpracovány formou doplňků k jednotlivým kapitolám textové části  platného ÚPO.  
Označení pořadí jednotlivých rozvojových lokalit navazuje na schválený ÚPO. 

Obsah elaborátu je upraven a doplněn dle NSZ č.183/2006Sb. a vyhl.č.500/2006 Sb.. 
Podkladem pro zpracování změny č.1 ÚPO byly: 
- Územní plán obce Mladeč  
- Zadání Změny č.1 ÚPO Mladeč  
- Územní plán velkého územního celku Olomoucké aglomerace a jeho 1. změna 
- Zadání velkého územního celku Olomouckého kraje    
- průzkumy v terénu a zjištění stavu v lokalitě, podklady od správců sítí, ústní konzultace a jednání 
 
 

3. ZÁKLADNÍ ROZVOJOVÉ PŘEDPOKLADY, URBANISTICKÁ KONCEPCE 
3.3. Základní rozvržení funkcí sídla a způsob rozvoje 
Text se doplňuje takto: 
 
Základní koncepce rozvoje území obce se změnou č.1 nemění, posílena bude funkce rekreační. V rámci 
zlepšení služeb pro cestovní ruch se navrhuje rozšíření rozvojové plochy O3 platného územního plánu.  
Plocha původně určená pro motorest  je rozšířena směrem severozápadním v rozsahu, který umožní 
vybudování polyfunkčního objektu se sportovním zázemím.  
Ve změně č.1 ÚPO Mladeč je nově vymezena: 
zastavitelná plocha O3 v lokalitě „U hájenky“ - zóna občanské vybavenosti (U-OV) 1,66 ha. 
Zastavěné území v blízkosti lokality (A) O3 v k.ú. Mladeč bylo v rámci změny č.1 vymezeno v červenci 
2007, je vyznačeno na výkresech č.1 a 7. 
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6. OBČANSKÁ VYBAVENOST A REKREACE 

6.2. Rekreace 
Text ve 3. odstavci se upravuje takto: 
 
Za účelem zklidnění centra Mladče a atraktivní cesty k jeskyním bylo v uplynulém období realizováno 
záchytné parkoviště navržené v platném ÚPO na okraji zástavby při sjezdu z rychlostní komunikace 
R35.   
Změnou č.1 ÚPO Mladeč se navrhuje rozšiření zóny občanské vybavenosti v lokalitě O3 (A) platného 
ÚPO situované  severně od parkoviště v k.ú.Mladeč (v závorce označení ze zadání). Je uvažováno 
zajištění služeb na podporu turistického ruchu – ubytování, stravování a sportovní aktivity.                                  
 
 
 
7. OCHRANA A VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH HODNOT 

7.1. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví 
Změnou č.1 ÚPO se doplňuje text: 
 
7.1. 1.  Soustava Natura 2000 
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje 
zachovat přírodní stanoviště ve stavu příznivém z hlediska ochrany přírody. V ČR je soustava Natura 
2000 tvořena dvěma typy území“ ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL).  
Řešené území je součástí Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví a Evropsky významné lokality Litovelské 
Pomoraví. 
Ptačí oblast Litovelské Pomoraví byla vymezena nařízením vlády ČR č.23/2005 Sb. Hranice PO je 
totožná s hranicí CHKOLP. Předmětem ochrany jsou populace tří druhů ptáků a jejich biotopy. 
Zařazení Evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví v národním seznamu bylo 
provedeno nařízením vlády č.132/2005 Sb. Cílem ochrany EVL je zachování přírodních stanovišť a 
druhů v zájmu Evropských společenství. Rozsah EVL v řešeném území je téměř stejný jako CHKOLP, 
pouze plochy severně od sil.III/4498 Litovel-Nové Zámky a areál zámku s přilehlými pozemky není 
součástí EVL. 
 
7.5. Zemědělský půdní fond 
vyhodnocení záborů změny č.1 ÚPO Mladeč dokumentováno v části Odůvodnění. 
 
 
 
10. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.3. 2.  Protipovodňová opatření 
doplňuje se text: 
 
Lokalita O3 se nachází mimo vyhlášené záplavové území VVT Moravy. Vzhledem k tomu, že však 
plocha byla součástí záplavy při povodni v r.1997 je třeba v daném území v dalším stupni projektové 
dokumentace zohlednit tuto skutečnost s tím, že řešení stavby v dotčeném území bude zaměřeno na 
eliminaci rizik z případné záplavy.   
 
 
 
11. ENERGETIKA A SPOJE 

11.1. Elektrovody a elektrická zařízení 
doplňuje se text: 
 
Zásobování elektrickou energií lze pro lokalitu O3 (předpokládaný příkon 100 kW) zajistit navýšením 
výkonů transformátorů stávající trafostanice DTS 3796. 
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Změnou č.1 ÚPO se doplňuje kapitola: 
 
14. ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚPO A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
Návrh změny č.1 ÚPO Mladeč obsahuje (text i výkresy tvoří jeden samostatný svazek formátu A4 ): 
6 stran textu  
2 listy výřezů z výkresu č.1 
1 list legendy A3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)   GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚPO 
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Původní struktura výkresové části platného ÚPO Mladeč zůstává ve změně č.1 zachována. 
Požadovaný obsah grafické části dle přílohy č.7 k vyhl.č.500/2006 Sb. je následující: 
 
a) výkres základního členění území  požadovaný obsah tohoto výkresu je obsažen ve výřezu  výkresu 
ÚPO č.1– Komplexní urbanistický návrh 1: 2880, zpracovaném v rámci změny č.1 Jsou to: plochy 
zastavěného území, zastavitelná území. 
 
b) hlavní výkres dle vyhlášky č.500/2006Sb. má stejný obsah jako výkres ÚPO č. 1, 2, 4, 5, 6 ÚPO 
Mladeč. Změny dílčího řešení jsou  dokumentovány na výřezu formátu A4 výkresu č.1 platného ÚPO 
v rozsahu potřebném pro zachycení změny. Legenda je přiložena na samostatném formátu A3. 
 
c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací elaborát  změny č.1 neobsahuje. 


