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II. ODŮVODNĚNI ZMĚNY Č.3 ÚPO MLADEČ 
 
 
 
1. Textová část 

 
 
 
 
A. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, 

VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLANOVACI DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 

 
Realizace záměrů změny č.3 nezasáhne do širších vztahů v území. Změna vytvoří podmínky pro další 
rozvoj v obci.  
 
Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR), schválené usnesením vlády č. 929 ze dne 
20.7.2009, vyplývá pro řešené území požadavek na respektování kritérií a podmínek pro rozhodování      
o změnách v území zejména v souvislosti s vymezením rozvojové osy OS8 Hradec Králové–Mohelnice-  
Olomouc-Přerov. Jedná se o území s výraznou vazbou na rychlostní silnici R I/35 v úseku  Mohelnice- 
Olomouc. Obecně vyplývá z PÚR ČR pro řešení změny ÚPD obce Mladeč požadavek respektovat 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Další konkrétní 
požadavky pro řešení změny č.3 územního plánu obce z PÚR ČR žádné nevyplývají. 
 
Mladeč leží v území, pro které jsou zpracovány a schváleny Zásady územního rozvoje Olomouckého 
kraje (dále ZÚR) vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č.UZ/21/32/2008 dne 
22.2.2008, opatření obecné povahy (OOP) nabylo účinnosti dne 28.3.2008, a dále Aktualizace č.1 ZÚR 
Olomouckého kraje schválená usnesením  Zastupitelstva Olomouckého kraje pod č.UZ/19/44/2011 dne 
22.4.2011, OOP nabylo účinnosti dne 14.7.2011. 
Platná dokumentace sleduje následující záměry, týkající se obce Mladeč: 
- koridor páteřního tahu evropského významu pro rychlostní čtyřpruhovou komunikaci R I/35 
 - koridor VP1 Návrh vodovodu - napojení vodních zdrojů Leština, Hrabová, Zvole a Lukavice na 
 úpravnu  vody Dubicko a propojení úpravny se skupinovým vodovodem Litovel (původní koridor pro VP1 
 vymezený platnými ZÚR OK činí 200 m od osy na každou stranu, na území CHKOLP vymezen v šíři  
 800 m od osy vodovodního řadu) - změna podmíněna územní studií 
  - koridor VP4 Územní rezerva - vodovodní přivaděč Hanušovice - Moravičany přivádějící pitnou vodu 
 z Ramzovského nasunutí do Litovle - změna podmíněna územní studií, která upřesní trasování a šířku 
 koridoru 
- regionální a nadregionální ÚSES (NRBK 90, NRBC 13 Vrapač – Doubrava, RBC 269 Třesín) 
 
 Tyto záměry nejsou změnou č.3 dotčeny.  Změna č. 3 ÚPO Mladeč je zpracována v souladu s Územní 
studií VP1 Návrh vodovodu - napojení vodních zdrojů Leština, Hrabová, Zvole a Lukavice na úpravnu 
vody Dubicko a propojení úpravny se skupinovým vodovodem Litovel a VP4 Územní rezerva - koridor pro 
vodovodní přivaděč Hanušovice - Moravičany přivádějící pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do 
Litovle, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 21. 10. 2011 (dále jen Studie). 
Tato Studie upřesnila trasu VP1 (výsledná východní varianta je vedena mimo k.ú.Mladeč) a stanovila 
koridor pro územní rezervu VP4 v šířce 15,0 m od osy na každou stranu. Trasa vodovodního řadu VP1 a 
VP4  byly v původním návrhu ZUR Olomouckého kraje vedeny v souběhu se silnicí R35, v CHKO 
Litovelské Pomoraví.  Vedení souběhu řadů v CHKO znamená nepochybně výraznější dotčení ZCHU 
nežli dotčení jedním řadem, jehož realizace není v horizontu desetiletí aktuální. 
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Studie má být podkladem pro Aktualizaci č. 2 ZÚR OK. Do doby vydání Aktualizace č. 2 ZÚR OK je trasa 
VP1 z platných ZÚR OK závazná s tím, že její koridor byl řešením změny ÚP podstatně zúžen (až na 
šířku ochranného pásma dle platných předpisů). V návrhu změny č. 3  ÚPO Mladeč je respektována 
územní ochrana trasy VP1 ze ZÚR OK v rámci vyznačeného koridoru pro územní rezervu VP4 ze Studie 
v šířce 30 m, kterou stanovuje Studie.  
 
Požadavky vyplývající z širších vztahů pro zpracování změny č.3 jsou respektovány. Jde zejména  
o respektování nadřazených systémů dopravy a technické infrastruktury a jejich ochranných pásem a 
přírodních systémů (plochy ochrany přírody nadmístního významu) a další limity využití území. 

Je respektováno záplavové území významného vodního toku Morava, stanovené opatřením Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, dne 17.9.2004 pod č.j. 
KÚOK/6388/04/OŽPZ/339. Lokality řešené změnou č.3 jsou situovány mimo stanovené záplavové území 
Q100.   
 
 
 
 
 
 
B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.3 ÚPO 
 
Požadavky Zadání návrhu změny č. 3 ÚPO Mladeč lze obecně považovat za splněné s následujícími 
připomínkami resp. vysvětlením: 
 
ad kap. C)  Požadavky na rozvoj území obce  

odst. Změna 3/1 „U dráhy“   
- vhodnost rozšíření ploch pro bydlení a optimální rozsah nové rozvojové plochy prověřit zejména 
s ohledem na respektování ochranného pásma železnice, kterým je navrhovaná plocha dotčena 
odst. Změna 3/3 „V lukách“   
(Pozn. v projednávaném zadání lokalita uvedena pod poř.číslem 3/4; došlo k přečíslování, neboť lokalita 
původně označená jako 3/3 byla vyřazena) 
- na pozemku parc. č. 256/1, 256/15, 699/56 (přesné vymezení je KN 256/15, KN 699/56, PK 246/1, PK 
248/2, PK 256) vymezit rozvojové plochy pro občanskou vybavenost  
- vhodnost rozšíření ploch a optimální rozsah nové rozvojové plochy posoudit zejména s ohledem na 
přilehlou rychlostní komunikaci R35. 
 
 
U návrhových lokalit v hlukových pásmech je situování chráněných prostorů podmíněno splněním 
požadovaných zejména hlukových limitů. Chráněné prostory v sousedství silnic a v blízkosti železnice 
budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající dopravy; chráněné prostory budou u stávající 
plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických 
limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti 
navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. 
V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory 
výstavby v těchto lokalitách.   
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C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚPO, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNEHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ 
 
1. Zdůvodnění potřeby plochy vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj rekreace a bydlení 
Návrh změny č.3 ÚPO reaguje na rekreační potenciál území obce nacházející se v rekreační oblasti 
bohaté na přírodní atraktivity a zejména na kulturní a historické památky s celostátním významem 
z hlediska cestovního ruchu a vymezeného v rámci ZÚR Olomouckého kraje jako Rekreační celek 
Bouzovsko. Plocha O4 (3/3) lokalita „V lukách“ pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace v řešeném území, 
zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání je v souladu se zásadami 
a doporučenými závěry Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 
2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje (US Ostrava, 2010).  Mladeč jako součást Rekreačního celku 
Bouzovsko plní tímto předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v daném regionu. 
 
Změnou č.3 se doplňuje nabídka ploch pro bydlení o cca 3 RD, jde pouze o doplnění nabídky ploch za 
dosud realizované RD, nikoliv nárůst z hlediska celkové bilance.  
B1a (3/4) lokalita „Hádek“ – zóna bydlení (U-OR) 
lokalita rozšiřuje rozvojovou plochu B1 ze schváleného ÚPO Mladeč SV směrem (1 RD)   
B2a (3/1) lokalita „U dráhy“ – zóna bydlení (U-OR) 
lokalita rozšiřuje rozvojovou plochu B2 ze schváleného ÚPO Mladeč V směrem (1 RD)   
B6 (3/2) lokalita „V zahradě“ – zóna bydlení (U-OR)  
lokalita v územním plánu vedená jako rekreační území (využívaná jako zahrada)  je navržena pro 
výstavbu 1 RD 
 
 

 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.3 na udržitelný rozvoj území 
Zajištění a posílení funkce obytné i rekreační znamená zachování významu sídla v širší struktuře osídlení.  
Návrh respektuje zásady ochrany přírodního prostředí.  Všechny lokality je možno napojit na stávající 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu bez negativního dopadu na ŽP. Napojení lokalit na stávající 
trasy veřejné  sítě vodovodu, kanalizace a rozvodů STL plynovodu má charakter přípojek a tyto nejsou ve 
změně č.3 graficky vyznačeny. 
Realizace občanské vybavenosti rozšíří možnosti rozvoje cestovního ruchu v regionu, rekreace a služeb 
místních i návštěvníků a bude 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.3 ÚPO NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ 
 
Podle schváleného Zadání změny č.3 ÚPO Mladeč změna nemůže mít vliv na Evropsky významné 
lokality a Ptačí oblasti Natura 2000, takže není třeba zpracovávat posouzení dle § 45i zák.č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
Pro Změnu č. 3 ÚPO Mladeč nebyl stanoven požadavek na zpracování  vyhodnocení vlivů změny č.3 na 
udržitelný rozvoj území dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon).  
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E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
 
 
1. Základní údaje 
 
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu úprav urbanistického řešení 
navrhovaného ve změně č.3 územního plánu obce Mladeč. Vyhodnocení je provedeno se zřetelem  
k zákonu ČNR č.334/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 se společným metodickým 
doporučením MMR a MŽP ČR z července 2011. 
 
Použité podklady: 
- údaje z evidence nemovitostí ČÚZK Praha 
- mapy bonit půdně ekologických jednotek 
Předmětem návrhu změny č.3  jsou plochy pro bydlení (B1a, B2a, B6) a jedna lokalita (O4) pro 
občanskou vybavenost.   
Navrhované uspořádání a využití je zřejmé z výkresu č.1 — 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. 
Vždy na výřezu příslušného výkresu platného ÚPO v rozsahu potřebném pro zachycení jednotlivých 
změn je vyznačena řešená plocha. 
 
Ve změně č.3 se doplňuje tabulka č.9A platného ÚPO, kde je tabelárně vyhodnocen předpokládaný zábor 
ZPF, jednotlivé plochy jsou označené indexy v souladu s grafickou částí změny č.3 (v závorce je uvedeno 
původní označení ze zadání). 
 
 
 
 
 
2. Vyhodnocení navrhovaného funkčního využití pozemků 
 
2.1. Údaje o rozsahu řešených ploch. druhu pozemku. zařazení půdy do BPEJ a třídy ochrany ZPF 
 
Celkový zábor pro všechny funkční změny činí 3,98 ha ZPF, z toho 3,88 ha je orná půda. 
Kvalita zemědělské půdy charakterizovaná kódem BPEJ je základní oceňovací a mapovací jednotkou 
bonitační soustavy. Změnou č. 3 jsou dotčeny převážně pozemky ve třídě ochrany I, dále třídě II a IV.  
 
 
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. 
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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. Nedojde ke vzniku 
nepřístupných pozemků. 
 
 
2.5. Údaje o průběhu hraníc k.ú 
 
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.3 ÚPO Mladeč. 
Ve změně č.3 jsou řešeny plochy pro bydlení a občanskou vybavenost, návrh je v souladu s koncepcí 
rozvoje obce.  
 
2.6.1. Rozbor, vyhodnocení a celková bilance rozvojových ploch pro bydlení v řešeném sídle: 
 
a) Celková koncepce rozvoje obce platného územního plánu vymezila plochy bydlení pro 48 RD (27 RD 
v Mladči a 21 v Sobáčově). Změna č.1 byla bez rozvoje obytné výstavby, také změna č.2 nerozšiřovala 
obytné plochy. Dle sdělení vedení obce některé z navržených ploch přitom nebylo možno zatím využít, 
protože jsou z různých důvodů nedostupné.  
b) Současný stav realizace v r. 2011 (bilance realizovaných RD v uplynulých letech): 
V uplynulých 10ti letech byly postaveny 2 RD v Mladči (lokalita „U silnice“) a 10 RD v Sobáčově, 
v nedávné době byly zahájeny projekční práce pro další 3 stavební místa.  Z původně vymezených 
rozvojových zastavitelných ploch (48 RD) je již obsazeno 15. Bohužel hlavní kapacitní lokalita v Mladči 
„Hádek“ B1 (21 RD) je zatím nedostupná, neboť většinový vlastník pozemků preferuje zemědělskou 
činnost a s využitím pro účely obytné zástavby nesouhlasí. 
c) Stav volných ploch: 
V současné době z původně navržených ploch pro 48 RD (48 – 36) zbývá volných stavebních míst pouze 
pro 12 RD. 
Vzhledem k tomu, že zájem o výstavbu pokračuje je potřeba pro řešené sídlo zajistit nové obytné plochy.   
d) Návrh: 
Změnou č. 3 se navrhují obytné plochy ve třech lokalitách v k.ú.Mladeč: 
 - rozšiřuje se obytné území „Hádek“ v lokalitě B1a  1 RD 
 - rozšiřuje se obytné území „U dráhy“ v lokalitě B2a  1 RD 
 - navrhuje se plocha „V zahradě“ B6   1 RD 
Celkem jsou změnou č. 3 navrženy obytné plochy pro 3 RD. 
 
 
2.6.2. Vyhodnocení návrhu rozvojových ploch pro občanskou vybavenost 
 
Jedná se o záměr obce rozšířit veřejné i komerční služby, nabídku možností sportovně rekreačního vyžití 
obyvatel obce a návštěvníků. Návrh je plně v souladu se závěry Územní studie území se zvýšeným 
potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje (US Ostrava, 
2010).   
Mladeč jako součást Rekreačního celku Bouzovsko plní tímto předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu 
v daném regionu. 
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Z tabulky č.9A je zřejmé, že zabíraná zemědělská půda je převážně v I. třídě ochrany ZPF.  
Zábor pozemků (3,3 ha) 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. Dále jde o území v blízkosti frekventované silnice R35, které je atraktivní 
z hlediska dopravní obsluhy, avšak jistě částečně kontaminované emisemi a tedy pro pěstební činnost 
méně vhodné. Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví obce.  
Navrhované řešení 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 nové plochy bezprostředně navazující na současně zastavěné 
území obce, nepředpokládá se vznik zbytkových ploch zemědělské půdy, jejíž obhospodařování by bylo 
ztížené nebo vůbec možné. 
 
 
 
2.7. Hraníce současně zastavěného území 
 
Zastavěné území v rámci změny č.3 bylo aktualizováno v okolí lokality B2a. 
 
 
2.8. Údaje o dobývacích prostorech a chráněných ložiskových územích 
 
V území řešeném změnou č.3 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.3 nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
 
 
2.10.  Tabulková část předpokládaných záborů ZPF 
 
Ve změně č.3 se doplňuje tabulka č. 9A platného ÚPO. 
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2.   Grafická část odůvodnění Změny č.3 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 výřezech A4 tohoto výkresu jsou 
dokumentovány lokality  změny č.3  (je dokladováno v návrhu změny č.3). 

 
b) výkres širších vztahů nebyl v rámci změny č.3 aktualizován, lokalizace záměrů změny č.3 je 

dokumentováno ve výkrese Přehledná situace o změnách ÚPO Mladeč v měř. 1 : 14 000 
 
c)    výkres předpokládaných záborů půdního fondu  Obsahově odpovídá výkresu ÚPO č.7 –        

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF 1 : 5000. Na výřezu A4 tohoto výkresu jsou zakresleny 
lokality změny č.3. 

 
 


