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B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST
1. Postup při pořízení územního plánu
1.1. Pořízení územního plánu
Ve vazbě na nový stavební zákon a v souvislosti s novými požadavky na rozvoj území rozhodlo
Zastupitelstvo obce Mladějovice o pořízení nového územního plánu dle ust. § 6 odst. 5 písm. a) ve
spojení ust. § 44 písm. a) a § 45 odst. 1) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona). Pořízení Územního plánu Mladějovice
schválilo Zastupitelstvo obce Mladějovice na svém zasedání dne 08.02.2011 usnesením č. 3/2011.
Následně obec Mladějovice požádala Městský úřad Šternberk, odbor stavební, o pořízení Územního
plánu Mladějovice. Ve druhé polovině r. 2011 byly vypracovány doplňující průzkumy a rozbory jako
podklad pro pořízení územního plánu. Určeným členem zastupitelstva obce Mladějovice pro spolupráci s pořizovatelem byl dne 08.02.2011 usnesením č. 3/2011 pověřen starosta obce Ing. Josef Pelikán.

1.2. Zadání územního plánu
Návrh zadání územního plánu byl pořizovatelem Městským úřadem Šternberk, odborem stavebním, zpracován v souladu s ust. § 47 stavební zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem. V souladu
s ust. § 6 odst. 1 písm. c) a ust. § 47 stavebního zákona zahájil pořizovatel projednání návrhu zadání
Územního plánu obce Mladějovice. Pořizovatel zaslal dopisem ze dne 11.6.2012 návrh zadání
územního plánu jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a zajistil zveřejnění návrhu zadání územního plánu veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Mladějovice a
Městském úřadu Šternberk v období od 18.06.2012 až 18.07.2012 a jeho vystavení k veřejnému
nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání na obci a u pořizovatele. V
uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Pořizovatel zaslal návrh zadání územního plánu
též obci, pro kterou územní plán pořizuje. Do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené
orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývajících
ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě mohly uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední
obce. V rámci projednávání zadání neuplatnil dotčený orgán požadavek na zpracování vyhodnocení
vlivu územního plánu na životní prostředí a vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu
či ptačí oblasti (koordinované stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství ze dne 12.07.2012, č.j. KUOK 62042/2012). Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a spolu se
zprávou o projednání předložil ke schválení Zastupitelstvu obce Mladějovice. Zadání územního plánu
schválilo Zastupitelstvo obce Mladějovice dne 18.09.2012 usnesením č. 14/2012.

1.3. Návrh územního plánu
Na základě schváleného zadání územního plánu pořizovatel pořídil pro obec zpracování návrhu
územního plánu. Návrh územního plánu byl zpracován na základě Smlouvy o dílo mezi objednatelem
obcí Mladějovice a zhotovitelem ing. arch. Vladimírem Dujkou.

1.3.1. Společné jednání o návrhu územního plánu
Společné jednání o návrhu územního plánu dle § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil pořizovatel
přípisem ze dne 17.9.2013 a svolal na den 15.10.2013 společného jednání o návrhu územního plánu.
Současně byl návrh územního plánu v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručen veřejnou
vyhláškou a vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Mladějovice a Městském úřadě
Šternberk v období od 3.10.2013 do 4.11.2013, přičemž byl návrh zveřejněn i způsobem umožňujícím
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dálkový přístup. V uvedené lhůtě nebyly k návrhu uplatněny žádné připomínky. Vyhodnocení
stanovisek dotčených orgánů je součástí kapitoly 2, podkapitoly 2.4, oddílu 2.4.1 této textové části B.1
Odůvodnění územního plánu (dále jen Odůvodnění).

1.3.2. Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem
Přípisem ze dne 17.3.2014 požádal pořizovatel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, jako nadřízený orgán územního plánování o vydání stanoviska podle § 50 odst. 7
stavebního zákona. Dne 11.4.2014 pod č.j. KUOK 353037/2014 bylo vydáno souhlasné stanovisko
s návrhem územního plánu Mladějovice.

1.3.3. Řízení o územním plánu
Veřejné projednání bylo oznámeno přípisem ze dne 23.7.2014 a termín byl stanoven na den
3.9.2014. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj do dne 10.9.2014 mohly být podány námitky či
připomínky. Po celou dobu byl návrh rovněž vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, u obce
Mladějovice a dále byl návrh zveřejněn způsoben umožňujícím dálkový přístup na internetových
stránkách pořizovatele a Obecního úřadu Mladějovice. Přede dnem veřejného projednání byla podána
1 námitka, kterou však podatel při veřejném projednání vzal zpět, tudíž o ní zastupitelstvo nebude
rozhodovat.

2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu vyplývající z § 53
odst. 4a) až d) stavebního zákona
2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1.1. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje
a) Vyhodnocení souladu s vymezenými rozvojovými plochami a rozvojovými osami
V Politice územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR) schválené usnesením Vlády české
Republiky ze dne 20.7.2009 č. 929, byly mj. vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy. Rozvojové
oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují
zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového
významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje. Rozvojové osy jsou vymezeny
správními obvody ORP s výraznou vazbou na významné dopravní cesty. Západní a jižní část území
ORP Šternberk bylo v PÚR ČR 2008 nově vymezeno jako součást Rozvojové oblasti OB8 Olomouc
(v PÚR ČR 2006 nebylo území ORP Šternberk součástí žádné rozvojové osy ani oblasti). Rozvojovou
oblast OB8 Olomouc tvoří území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Olomouce.
Rozvojová oblast se územně váže na silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž
převážná část má republikový význam. Řešené území obce Mladějovice, která je rovněž součástí ORP
Šternberk, však není vymezeno jako součást rozvojové oblasti OB8.
Z úkolů pro územní plánování nevyplynuly z PÚR ČR pro řešeném území obce Mladějovice žádné
konkrétní požadavky na řešení, zapracování nebo upřesnění.
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b) Vyhodnocení souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
Územní plán Mladějovice je v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území protože:
 Vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.
 Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Stanovuje podmínky pro zachování rázu
urbanistické struktury území a osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem jeho identity.
 Při stanovování základního funkčního využití území byly zohledněny jak ochrana přírody, tak i
hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel.
 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vycházelo ze zásady hospodárného využívání zastavěného území (zejména obytné území), vytváření předpokladů pro nové
využívání opuštěných ploch a nutnosti zajištění ochrany nezastavěného území.
 Územní plán respektuje požadavky na ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí a vytváří podmínky pro jejich uchování a zkvalitňování (zejména tam kde nebude docházet
k nové urbanizaci).
 V řešení jsou implementovány navržené a vymezené plochy územních systémů ekologické stability
a jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a také pro ochranu krajinných prvků přírod-ního
charakteru v zastavěných územích. Navržené řešení umožňuje zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny; vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytváří podmínky pro využití přírodních zdrojů všude tam, kde to území a
omezení vyplývající z limitů a nadřazené ÚPD umožňují.
 Navržené řešení umožňuje rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika), s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot.
 Navržené řešení vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a s ohledem na prostupnost
krajiny umožňuje zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury. V rámci technických a ekonomických možností je dopravní a technická infrastruktura umísťována s ohledem na minimalizaci
fragmentace krajiny.
 Jsou vytvářeny podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (navržená protierozní opatření s cílem minimalizovat rozsah případných škod.
 Návrh technické infrastruktury (zejména dodávka vody a zpracování odpadních vod) je řešen
v souladu s nadřazenou koncepcí rozvoje vodovodů a kanalizací s cílem zajištění požadavků na
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
 S přihlédnutím na charakter a význam řešeného území, je navrženo takové uspořádání území, které
umožňuje jeho optimální využívání při zachování jeho hodnot.

2.1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
a) Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
Správní území obce Mladějovice bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje
(ZÚR OK), které byly po projednání na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. února
2008 a v souladu s usnesením UZ/21/32/2008, vydány formou opatření obecné povahy. 1. aktualizace
ZÚR OK byla vydána Zastupitelstvem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy čj. KUOK
28400/2011 dne 22.4.2011, s nabytím účinnosti dne 14.7.2011.
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1. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů nadmístního významu

Ze ZÚR OK nevyplynuly pro územní plán obce Mladějovice žádné konkrétní požadavky na řešení
nebo zapracování.
Katastrální území Mladějovice u Šternberka je součástí vymezeného území, v němž je dle 1.
Aktualizace ZÚR OK stanovena potřeba zpracování územní studie (dle ZÚR OK označené D7), která
prověří důvodnost přeložky silnice II/449 v úseku Uničov – R35 a případné variantní přenesení
dopravní zátěže na silnice I/46, II/444, 446, 447 a 448 pro vyšší ochranu CHKO a soustavy NATURA
2000. Protože tato studie nebyla dosud zpracována, nevyplynuly žádné požadavky na její zapracování
do Územního plánu Mladějovice.
2. Vyhodnocení se stávajícími jevy nadmístního významu (stabilizovaný stav)







Navrženým řešením není dotčena stávající železniční trať
Navrženým řešením nejsou dotčena stávající vedení VTL plynovodů
Navrženým řešením nejsou dotčeny stávající silnice II. a III. třídy
Je respektován CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
Je respektováno stávající poddolované území malého rozsahu.
3. Vyhodnocení stanovených priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území

 Uspořádání území respektuje zásady vyváženého rozvoje s přihlédnutím ke specifikům řešeného
území.
 Je zajištěna dopravní obsluha sídla a zajištění napojení na technickou infrastrukturu.
 Jsou vymezeny plochy veřejné infrastruktury, které jsou přiměřené k velikosti a funkčnímu významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obslužnosti území;
 Plochy bydlení jsou navrženy s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území, s cílem
zamezování územní segregace obyvatel.
 Formou stabilizace stávajících a návrhem nových ploch výroby jsou v území vytvořeny podmínky
pro odstraňování případných důsledků náhlých hospodářských změn.
 Navržená koncepce územního rozvoje, stabilizující stávající plochy občanského vybavení, vytváří,
zejména v terciérní oblasti, podmínky pro případné snižování negativních dopadů na zaměstnanost
v řešeném území.
 Jsou respektovány stávající koridory nadmístního významu na úseku technické infrastruktury.
 V řešeném území nejsou vhodné podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, s výjimkou
doplnění sítě cyklotras a cyklistických stezek (cyklostezek).
 Navržené řešení chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
 Pro zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí jsou vymezeny prvky ÚSES lokálního
významu a jsou stanoveny zásady pro ochranu krajinného rázu a ochraně životního prostředí
v řešeném území.
 Nejsou navrženy žádné plochy pro umísťování nových, zvláště velkých zdrojů znečišťování
ovzduší.
 Nejsou navrženy úpravy stávajícího silničního skeletu.
 Je navržena nová technická infrastruktura zajišťující rozvoj v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a
nakládání s městskými odpadními vodami.
 Jsou vytvořeny podmínky umožňující sanaci ekologických zátěží v území.
 V řešeném území nejsou stanovena záplavová území.
 Vymezením ploch přírodních a ploch lesních jsou ve formě stanovení podmínek ploch s rozdílným
způsobem využití vytvořeny podmínky pro následné průběžné zlepšování druhové i věkovou
skladbu lesů a prostorovou strukturu lesů s cílem blížit se postupně přírodě blízkému stavu, včetně
podpory mimoprodukčních funkcí lesa.
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 Jsou stanoveny podmínky pro ochranu krajiny, jejího krajinného rázu, podporu a realizaci krajinotvorných opatření podporujících žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů,
včetně ochrany před větrnou erozí.
 Je respektována CHOPAV – kvartér řeky Moravy.
4. Vyhodnocení souladu územního plánu s rozvojovými programy a koncepcemi
Olomouckého kraje

 Olomoucký kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, obsaženou v Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Z uvedeného dokumentu nevyplynuly pro řešené území obce
Mladějovice žádné konkrétní požadavky.
 Krajský úřad Olomouckého kraje má schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého
kraje. Návrh zásobování vodou a odkanalizování obce je v souladu s touto koncepcí – viz kapitola
3. podkapitola 3.1., oddíl 3.5.4 písm. f) Technická infrastruktura, body 1. Zásobování pitnou vodou
a 2. Odkanalizování této textové části Odůvodnění.
 Z Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje nevyplynuly pro řešené území žádné požadavky na řešení nebo zapracování.
 Krajský úřad Olomouckého kraje má schválený Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje a Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje. Dle analýz se obec Mladějovice nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podrobné vyhodnocení je uvedeno v
kapitole 3, podkapitole 3.5., oddílu 3.5.11, písm. c) Hygiena životního prostředí této textové části
Odůvodnění.
 Návrh územního plánu respektuje dokument Olomouckého kraje Koncepce strategie ochrany
přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje. Jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování ekologické stability krajiny a její retenční schopnosti, zvýšení diverzity jejího využití, snížení erozního
ohrožení zemědělských půd; obnovu přirozených hydrologických cyklů v kontextu celého povodí
včetně zvýšení retence vody v krajině a je vymezen územní systém ekologické stability.
 Z dokumentace Plán oblasti povodí Moravy a Dyje pro katastrální území Mladějovice u Šternberka
vyplývá navrhované opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek do
vod – opatření MO130019 Lom Mladějovice u Šternberka. V územním plánu je tato plocha
vyznačena jako území ekologických rizik a územní plán vytváří podmínky umožňující sanaci
ekologických zátěží v území

2.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území
Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 a úkoly v § 19 stavebního zákona. Územní plán
Mladějovice vytváří předpoklady pro výstavbu, zejména vymezením zastavitelných ploch.
Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Na jedné straně je umožněno obci
rozvíjet se a tím vytvářet příznivé podmínky i pro sociální soudržnost obyvatel (návrh ploch pro
bydlení a veřejnou vybavenost), na druhé straně nenarušuje nad přípustnou míru životní prostředí a
návrhem ploch pro krajinnou zeleň, protierozní opatření a územní systém ekologické stability vytváří
příznivé podmínky pro hospodářský rozvoj obce s cílem zvyšování počtu pracovních příležitostí v
obci.
Územní plán řeší komplexně celé s právní území obce Mladějovice a navrhuje účelné využití
jednotlivých ploch. Přitom zabezpečuje soulad veřejných a soukromých zájmů v území. Územním
plánem je rovněž zajištěna ochrana veřejných zájmů.
Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvíjení přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot řešeného území obce Mladějovice. Vzhledem ke skutečnosti, že zastavitelné plochy jsou
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vymezeny v úměrném rozsahu a pro nezastavěné území jsou stanoveny poměrně přísné podmínky
jeho ochrany, jsou vytvářeny i dostatečné podmínky pro ochranu přírody. S ohledem na charakter
řešeného území jsou v nezastavěném území, ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanoveny
podmínky pro umisťování staveb, popř. jsou vymezeny stavby, které zde umisťovat nelze.
Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, a to s ohledem na
hodnoty, podmínky a charakter území. Změny v území byly navrženy na základě důkladného prověření územních potenciálů, možností, limitů, omezení i možných rizik, přičemž část původně uvažovaných a požadovaných změn byla na základě tohoto prověření vyloučena z řešení územního plánu.
Územním plánem jsou stanoveny podmínky využití území. Není stanoveno pořadí výstavby a
nejsou navrženy žádné územní rezervy.
V řešeném území obce není stanoveno žádné záplavové území.
Urbanistická koncepce a navržené uspořádání ploch vytvářejí podmínky pro obnovu a rozvoj
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. Územní plán navrhuje hospodárné využití území, kromě
nových ploch pro výrobu umožňují stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití
také kvalitativní změny stávajících nevyužívaných výrobních areálů, čímž jsou vytvářeny vhodné
podmínky pro případné odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
Lze konstatovat, že územní plán zajišťuje naplňování cílů a úkolů územního plánování v souladu se
stavebním zákonem.

2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Soulad s cíli a úkoly územního plánování je uveden v předchozí podkapitole 2.2. této části
Odůvodnění. K dalším požadavkům, vyplývajícím ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek
lze konstatovat:
 Územní plán Mladějovice je zpracován projektantem – autorizovaným architektem, který splňuje
požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
 Pořizovatelem Územního plánu Mladějovice je v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
Odbor stavební Městského úřadu Šternberk.
 Zastupitelstvo obce Mladějovice rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení územního plánu dne
8.2.2011.
 Podkladem pro zpracování zadání byly doplňující průzkumy a rozbory (03/2012) a Územně analytické podklady ORP Šternberk. Zadání bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 6 vyhl. č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tím byl zajištěn soulad i s § 11 vyhlášky téže vyhlášky.
 Návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a byl schválen
Zastupitelstvem obce Mladějovice dne 18.9.2012.
 Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny požadavky na varianty řešení ani na vyhodnocení vlivů na
životní prostředí a ve stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody byl vyloučen významný vliv
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000), nebyl v zadání stanoven požadavek
na zpracování konceptu územního plánu, ani na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a
proto nebyl v souladu s § 48 stavebního zákona zpracován koncept územního plánu, ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
 Návrh územního plánu je zpracován v souladu se schváleným zadáním (podrobně viz níže kapitola
4, podkapitola 4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání).
 Obsah územního plánu splňuje požadavky uvedené v § 43 stavebního zákona a příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění.
 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá požadavkům § 4 až § 19 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, i obecným požadavkům uvedeným v § 3 téže vyhlášky; přičemž využito bylo ustanovení § 3 odst. 4 této vyhlášky,
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věty první: Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter
území dále podrobněji členit (podrobně viz níže kapitola 4, podkapitola 4.2., oddíl 4.2.2, písm. a)
Odůvodnění způsobu zpracování).
Závěrem lze konstatovat, že Územní plán Mladějovice je v souladu s požadavky stanovenými
stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů
Návrh zadání územního plánu Mladějovice byl projednán s dotčenými orgány chránícími soulad
s požadavky zvláštních právních předpisů, jejich stanoviska byla zapracována do zadání územního
plánu a na základě schváleného zadání byl pořízen návrh územního plánu Mladějovice.
Zadání územního plánu Mladějovice bylo předloženo k posouzení Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vydal stanovisko dne 12.7.2012 pod
č.j. KUOK 62042/2012 s následujícím závěrem: Územní plán Mladějovice není nezbytné a účelné
komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí – po prostudování předloženého návrhu
zadání nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivu na životní prostředí.
Dále krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany
přírody posoudil koncepci - návrh zadání změny územního plánu Mladějovice a v souladu s § 45i odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vydal stanovisko dne 12.7.2012 pod č.j.
KUOK 62042/2012, že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti dle § 45i odstavce 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Na základě výše uvedeného nebylo zpracováno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí
oblast.

2.4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu
a) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII
(stanovisko ze dne 14.10.2013, č.j. 65909/ENV/13, 1589/570/13)
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko.

b) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
(stanovisko ze dne 30.9.2013, č.j. KUOK 84773/2013)
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko.
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c) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana
přírody, posuzování vlivu na životní prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu,
lesní hospodářství, ochrana ovzduší)
(stanovisko ze dne 15.11.2013, č.j. KUOK 97476/2013)
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko.

d) Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí (ochrana přírody, vodoprávní úřad,
nakládání s odpady, ochrana ovzduší, státní správa lesů)
(stanovisko ze dne 5.3.2014, č.j. 3645/2014/OŽP/kar)
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko bez připomínek.

e) Česká republika – Ministerstvo obrany
(stanovisko ze dne 14.10.2013, č.j. 5521/52013-1383-ÚP-OL)
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko bez připomínek.

f) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství a kultury
(stanovisko ze dne 8.10.2013, č.j. KUOK/87071/2013)
Vyhodnocení: Pořizovatel obdržel sdělení, že nejsou dotčeným orgánem.

g) Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství
(stanovisko ze dne 24.10.2013, č.j. MEST 29456/2013)
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko.

h) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
(stanovisko ze dne 16.10.2013, č.j. KHSOC/20376/2013/OC/HOK)
Dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví požaduje zapracování 1 podmínky u lokality pro
občanskou vybavenost pro rozšíření sportovního areálu na jihovýchodním okraji obce. Lokalitu
považuje za podmíněně přípustnou s tím, že v následném stupni řízení dle stavebního zákona bude
prokázáno splnění hygienických limitů hluku z provozu areálu vzhledem k nejbližšímu chráněnému
venkovnímu prostoru stavby.
Vyhodnocení: Do návrhu bylo doplněno, že zastavitelná plocha OS1 je podmíněně přípustná s
podmínkou dle požadavku KHS.

i) Státní pozemkový úřad
(stanovisko ze dne 18.9.2013, č.j. SPU 448488/2013)
Stanovisko dotčeného orgánu nesplňuje náležitosti stanoviska (viz správní řád). Pořizovatel vyzval
dne 30.1.2014, č.j. MEST 3061/2014 dotčený orgán k uplatnění stanoviska, které bude mít veškeré
náležitosti
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Vyhodnocení: Dotčený orgán tuto skutečnost neakceptoval, tudíž k jejich „stanovisku“ nebude přihlédnuto. Pořizovatel dále konstatuje, že návrh územního plánu je zpracován v souladu s příslušným právním předpisem, kterým je zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní dotčené orgány svá stanoviska nevydaly.

2.4.2. Vyhodnocení vyjádření ostatních organizací k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu
V rámci společného jednání nebyly podány žádné připomínky.

2.4.3. Vyhodnocení vyjádření sousedních obcí k návrhu územního plánu uplatněných
v rámci společného jednání o návrhu územního plánu
V rámci společného jednání o návrhu Územního plánu Mladějovice nebyla uplatněna žádná
vyjádření sousedních obcí.

2.4.4. Výsledky řešení rozporů
Ze společného jednání o návrhu Územního plánu Mladějovice nevyplynuly žádné požadavky na
řešení rozporů.

2.4.5. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci veřejného projednání k návrhu územního plánu
V rámci veřejného projednání byl vznesen požadavek dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, kterým je Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, na vypuštění věty „bydlení
správců objektů a nezbytného technického personálu“ z přípustného využití u ploch výroby a
skladování – zemědělská výroba (VZ) a ploch smíšených výrobních (VS) (kapitola 6.2. Podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití). Toto přípustné využití bylo po dohodě dotčeného
orgánu, zpracovatele, obce a pořizovatele z návrhu vypuštěno. Jedná se o drobnou úpravu, která nemá
nijak významný a podstatný vliv na územní plán, tudíž není nutné ji znovu projednávat. Ostatní
dotčené orgány v rámci veřejného projednávání svá stanoviska neuplatnily.

2.4.6.Vyhodnocení vyjádření sousedních obcí k návrhu územního plánu uplatněných
v rámci veřejného projednání
K projednávanému návrhu ÚP Mladějovice dle § 52 stavebního zákona nepodala žádná ze sousedních obcí připomínky.

2.4.7. Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu vyhodnocení připomínek a
návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu (§ 53
stavebního zákona)
V průběhu veřejného projednání byla podána 1 námitka, kterou vzal podatel při veřejném projednávání zpět. Připomínky podány nebyly. Návrh rozhodnutí o námitkám a vyhodnocení připomínek
tudíž nebyl zpracován.
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3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst.5 a) až f) stavebního zákona
3.1. Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona následovně:

3.1.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Politika územního rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.07.2009. Územní
plán je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje 2008, jak je podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podkapitole 2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem této textové části Odůvodnění.
Správní území obce je řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), které
byly po projednání na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22.2.2008 a v souladu s
usnesením UZ/21/32/2008, vydány formou opatření obecné povahy. 1. aktualizace ZÚR OK byla
vydána Zastupitelstvem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy čj. KUOK 28400/2011 dne
22.4.2011, s nabytím účinnosti dne 14.7.2011. Územní plán je zpracován v souladu s platným zněním
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jak je podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podkapitole
2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem této textové části Odůvodnění.

3.1.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území.
Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území je
podrobněji popsán výše v kapitole 2, podkapitole 2.2. Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území této
textové části Odůvodnění.

3.1.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č.
500/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, jak je podrobněji popsáno
výše v kapitole 2, podkapitole 2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů této textové části Odůvodnění.

3.1.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky
řešení rozporů
Návrh územního plánu je zpracován v souladu požadavky zvláštních právních předpisů. Stanoviska
dotčených orgánů jsou podrobněji popsána a vyhodnocena výše v kapitole 2.4.1. Vyhodnocení
stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatněných v rámci společného jednání o
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návrhu územního plánu této části Odůvodnění. V rámci veřejného projednání písemná stanoviska
dotčených orgánů podána nebyla, rozpory řešeny nebyly.

3.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků
vyhodnocení vlivů na životní prostředí
3.2.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno. Důvody jsou uvedeny výše v kapitole
1, podkapitole 1.2. Zadání územního plánu a kapitole 2, podkapitole 2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně
s výsledkem řešení rozporů této textové části Odůvodnění.

3.2.2. Výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno. Důvody jsou uvedeny výše v kapitole
1, podkapitole 1.2. Zadání územního plánu a kapitole 2, podkapitole 2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně
s výsledkem řešení rozporů této textové části Odůvodnění.

3.3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
V hledem k tomu, že nebyl vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu
Mladějovice na udržitelný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50
odst. 5 stavebního zákona.

3.4. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
V hledem k tomu, že nebyl vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu
Mladějovice na udržitelný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50
odst. 5 stavebního zákona.

3.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
3.5.1. Vymezení zastavěného území
Vymezení zastavěného území bylo provedeno ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zák.
č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a v souladu s metodickým pokynem Vymezení
zastavěného území (MMR + ÚUR; 09/2013). Základem pro vymezení zastavěného území byly, kromě
předepsaných podkladů, terénní průzkumy uskutečněné ve 2. polovině r. 2011, aktualizované v r.
2012. V dokumentaci pro společné jednání byla vymezena hranice zastavěného území k datu 1.7.2013
a v dokumentaci pro veřejné projednání byla následně aktualizována k datu 30.06.2014.
Součástí zastavěného území jsou i pozemky dnes již neexistujících staveb, u nichž však dodnes
existuje číslo popisné. Naopak nebyly do zastavěného území zahrnuty existující stavby, které ale
nemají přiřazeno vlastní parcelní, popisné nebo evidenční číslo (viz Katastr nemovitostí) nebo k nimž
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neexistují nebo nebyly dohledány doklady, že byly řádně povoleny nebo zkolaudovány, tzn., že se
jedná o nelegální, tzv. „černé stavby“.
Plochy mimo stávající zastavěné území, na nichž byly řádně povoleny stavby, jež byly realizovány
a následně kolaudovány, ale stavby nebyly dosud zapsány do evidence Katastru nemovitostí, jsou
v územním plánu vyznačeny dle druhu realizovaných staveb (např. jako plochy technické infrastruktury). Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona1 ale tyto plochy nejsou vymezeny
jako součást zastavěného území, resp. nejsou ohraničeny hranicí zastavěného území.
V původním Územním plánu obce Mladějovice byla na části pozemku parc. č. 533/1 v k.ú.
Mladějovice u Šternberka, který je dle evidence Katastru nemovitostí veden jako druh pozemku –
ostatní plocha a způsob využití - dráha (vlastník: Česká republika, právo hospodařit s majetkem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) v území severně od stávající zastávky
Mladějovice (a jižně od areálu firmy SERITECH, s.r.o. ), nesprávně vymezena plocha označená jako
Smíšené plochy výroby, výrobních služeb a občanské vybavenosti (index označení: Vs). V novém
Územním plánu Mladějovice je tato plocha již správně vymezena jako Plochy dopravní infrastruktury
– železniční doprava (index označení: DZ). Předmětná plocha je součástí zastavěného území.
Hranice zastavěného území je znázorněna ve výkresech: A.2.1 Základní členění území, A.2.2
Hlavní výkres, A.2.4 Dopravní a Technická infrastruktura – Energetika, spoje, B.2.2-1 Koordinační
výkres, B.2.2-2 Koordinační výkres a B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

3.5.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Hlavní záměry a cíle rozvoje vycházejí z charakteru sídla, jeho potenciálů a potřeb a jsou, spolu s
hlavními zásadami prostorového řešení, podrobně popsány v kapitole 2. Základní koncepce rozvoje
území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot textové části A.1. Územní plán (dále jen Územní plán).
Podkladem pro jejich definování (stanovení) byly zevrubné doplňující průzkumy a rozbory, následná
analýza, uplatněné požadavky na uspořádání území a schválené zadání územního plánu.
V řešeném území obce Mladějovice musí být plně respektovány prohlášené kulturní památky i
památky místního významu, jejichž výčet je uveden dále v kapitole 4, podkapitole 4.2, oddílu 4.2.2,
písm. f) Přehled kulturních památek a dalších hodnot území této textové části Odůvodnění. Současně
je nutno respektovat, že celé řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy.

3.5.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
Návrh urbanistické koncepce je podrobně popsán v textové části v kapitole 3, podkapitole 3.1.
Návrh urbanistické koncepce textové části Územního plánu a z důvodu duplicity není dále rozváděn
v této části Odůvodnění. V průběhu zpracování územního plánu byly prověřovány různé varianty
uspořádání území, jakož i velikost a tvary jednotlivých ploch. Navržené řešení je optimalizovanou
výslednicí územních podmínek (potenciálů, příležitostí, hodnot), územních omezení (limity, rizika),
konkrétních požadavků obce i jednotlivých vlastníků a investorů, stanovisek a požadavků příslušných
dotčených orgánů v kontextu zásad udržitelného rozvoje.

a) Obyvatelstvo a bytový fond
Podle stávajícího demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotlivých skupin obyvatelstva by měl počet obyvatel v Mladějovicích spíše stagnovat nebo jen mírně narůstat. Aktivní bilance
stěhování obyvatelstva může tento vývoj akcelerovat ve prospěch přírůstku obyvatelstva. Proto je
navrženo dostatečné množství ploch pro bydlení, protože možnost výstavby rodinných domů je jednou
z nejlepších možností jak stabilizovat obyvatele v místě.
1

Zastavěným stavebním pozemkem se rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely
zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.
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Nová výstavba je s ohledem na poměrně velmi kompaktní zastavění sídla směřována především na
okraje stávající obytné zástavby obce Mladějovice. S výjimkou Dolní kolonie nejsou v prostorově
odloučených částech obce navrženy žádné další nové plochy pro bydlení.
Zdůvodnění opodstatněnosti navržených ploch pro bydlení je uvedeno níže v podkapitole 3.6, oddílu 3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Podrobný popis a bilance všech ploch navržených pro bydlení (obytnou zástavbu) je uveden v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. b), bodě 1. Plochy pro bydlení v rodinných domech –
venkovské (BV) této textové části Odůvodnění.

b) Ekonomický rozvoj území
1. Základní údaje o zaměstnanosti - ekonomická aktivita obyvatel

2

Počet trvale bydlících obyvatel celkem .............................................................................................. 681
Počet ekonomických obyvatel (EAO) – abs. ...................................................................................... 341
Počet ekonomických obyvatel (EAO) - v % ..................................................................................... 50,1
Počet zaměstnaných EAO .................................................................................................................. 297
Počet vyjíždějících EAO ze sídla do zaměstnání (abs.) ..................................................................... 120
Počet vyjíždějících zaměstnaných EAO ze sídla (v %) ..................................................................... 40,4
Dvě pětiny ekonomicky aktivních obyvatel vyjížděly v r. 2011 za prací mimo vlastní sídlo. Vyjížďka se uskutečňovala především do průmyslových závodů v okolí - Olomouc, Šternberk, Uničov,
Litovel. Část těchto obyvatel je zaměstnána ve službách. Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří
nevyjížděli za prací, byli zaměstnáni zejména v zemědělství, část EA obyvatel pracovala ve službách a
místních podnikatelských aktivitách. Hlavní ekonomický potenciál území je představován především
zemědělskou výrobou a navazujícími činnostmi.
2. Rozvojové předpoklady a tendence

Nejdůležitějším potenciálním předpokladem ekonomického rozvoje Mladějovic je dopravní poloha
obce na spojnici (silnice II/444) Šternberska s Uničovskem a Mohelnickem a stávající, zčásti nevyužité, areály zemědělské výroby.
V současné době jsou v Mladějovicích lokalizovány 3 areály zemědělské výroby (Farma ŽV
Mladějovice - Paseka, zemědělská a.s.; Statek - Jatka MADESA, družstvo; Farma Obrtel) – podrobně
viz kapitola 4, podkapitola 4.4, oddíl 4.4.1, písm. c, bod 2.3 Údaje o areálech a zařízeních zemědělské
prvovýroby.
V Mladějovicích se nenachází žádné zařízení průmyslové výroby, je zde však umístěno několik
větších živnostenských provozoven, přičemž k největším patří firma KIWEK METAL s.r.o. (SZ od
Mladějovic v lokalitě Horní kolonie – Březina. Kromě toho zde působí i další provozovny, které mají
spíše charakter služeb nebo občanské vybavenosti.
Přestože jsou v současnosti v Mladějovicích již lokalizována výrobní zařízení, výhledově by zde
mělo dojít k dalšímu zvýšení počtu pracovních míst ve výrobních aktivitách, ať již zřízením a vybudováním nových provozoven nebo využitím stávajících volných ploch. Tím by došlo ke snížení salda
pohybu ekonomicky aktivního obyvatelstva, s cílem dalšího snižování vyjíždění za prací ze sídla.
Potřeba a nárůst počtu pracovních sil v obci budou závislé na celkovém oživování ekonomiky a rozvoji celého zájmového území a regionu.
3. Odůvodnění navrženého řešení

Návrh řešení stabilizuje stávající výrobní areály. V plochách zemědělské výroby se nachází část
volných (nezastavěných) ploch a neužívaných objektů, takže zde lze uvažovat o jejich intenzifikaci se
záměrem rozšíření zemědělské nebo případně umístění přidružené či nezemědělské výroby. Menší
2
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živnostenské provozovny, které nebudou mít negativní vliv na své okolí, mohou být umísťovány i v
obytné zástavbě. V návaznosti na výrobní areál firmy KIWEK METAL s.r.o. severozápadně od
Mladějovic, je navržena plocha VS1, určená pro smíšenou výrobu. Oproti původnímu územnímu
plánu byl rozsah navržené plochy podstatně redukován, a to jen na navazující pozemky, které jsou ve
vlastnictví firmy KIWEK METAL s.r.o. Na východním okraji místní části Dolní kolonie je navržena
plocha VZ1, určená pro rozšíření plochy stávající malé farmy zemědělské výroby.
Podrobný popis a bilance ploch navržených pro výrobu je uveden v kapitole 4, podkapitole 4.4,
oddílu 4.4.1, písm. b), bod 6. Plochy smíšené výrobní (VS).

c) Rekreace a cestovní ruch
1. Rozvojové předpoklady a tendence

Pro rekreaci nejsou v území vytvořeny téměř žádné podmínky. V řešeném území se sice nachází 8
domů, které nejsou trvale obydlené (ve statistice jsou uváděny jako neobydlené), ale pouze jeden byl
v r. 1991 (v současnosti není tento jev sledován) uváděn jako nevyčleněná chalupa užívaná k rekreaci.
2. Zajištění rekreačních aktivit

a) Rekreace dlouhodobá
Vzhledem k přírodním podmínkám řešeného území není uvažováno s rozvojem rekreační funkce
obce. Nejsou navrženy žádné plochy pro rekreaci.
b) Rekreace krátkodobá - víkendová
Krátkodobou rekreaci lze provozovat ve výše uvedených chalupách a trvale neobydlených rodinných domech.
c) Rekreace krátkodobá - každodenní
Tato forma rekreace je součástí denního režimu a zabírá přibližně 30 % ročního fondu volného
času. Převažující náplní každodenní rekreace by měl být pobyt ve vhodném přírodním prostředí mimo
vlastní obydlí, spojený s procházkami, sportem, zahrádkařením a individuálními zálibami. V řešeném
území bude tato rekreace i nadále uspokojována:
 neorganizovanou činností na dětských a maloplošných hřištích pro mládež
 neorganizovanou a organizovanou sportovní činností ve sportovním areálu na východním okraji
obce, případně v nejbližším okolí obce
 na plochách veřejné zeleně
 zahrádkařením na pozemcích u rodinných domů a navazujících plochách drobné držby
 formou vycházek a vyjížděk do okolí
3. Navržené plochy pro rekreační aktivity

Nejsou navrženy žádné nové chatové nebo zahrádkářské lokality.

d) Vymezení ploch přestavby
Územní plánem nejsou vymezeny žádné plochy přestavby.

e) Vymezení systému sídelní zeleně
Zeleň v zastavěném území je soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a
neživé přírody, které jsou dle významu a polohy v sídle pravidelně udržovány zahradnickými nebo
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krajinářskými metodami. Systém sídelní zeleně vymezuje základní kostru zeleně v zastavěné části
sídla a je tvořen nespojitou soustavou ploch a linií, případně i bodů. Plošné zastoupení zeleně v jednotlivých vymezených plochách sídelní zeleně může být převažující nebo jen částečné. Rozhodující jsou
její bioklimatické, ekologické, ochranné a estetické funkce.
1. Stávající zastoupení sídelní (urbanizované) zeleně

Zeleň v sídlech má významný vliv na snižování a vyrovnávání teploty vzduchu, zvyšování relativní
vlhkosti vzduchu, podstatné snižování a usměrňování pohyblivosti vzduchu, tlumení účinků inverze a
také vytváření náhradních ekologických stanovišť pro faunu žijící v zastavěném území obcí a měst.
V současnosti lze v zastavěném území obce Mladějovice rozlišit následující dílčí druhy (kategorie)
zeleně.
a) Veřejná zeleň
Jako veřejná zeleň je pojímána zeleň na volných, nezastavěných prostranstvích, patřících obci. V
Mladějovicích se jedná hlavně o prostor návsi, který ohraničuje obytná zástavba a vymezují dopravní
a pěší komunikace, plocha zeleně u kostela sv. Maří Magdaleny, u kříže při výjezdu na Uničov, plocha
zeleně u rybníka v severní části obce, plocha před hřbitovem a areál Křížové cesty. Zeleň je vesměs
dobře udržovaná.
b) Vyhrazená zeleň
Jako plochy vyhrazené zeleně jsou pojímány areálové plochy, které jsou zpravidla oplocené. Jako
plochy vyhrazené zeleně jsou v Mladějovicích vymezeny: plochy u objektů základní a mateřské školy,
které jsou poměrně dobře udržované, a plocha sportovního hřiště, která je pravidelně ošetřovaná. Do
těchto ploch lze zařadit i plochu hřbitova na jihozápadním okraji obce, která je velmi dobře udržovaná
a ošetřovaná.
Součástí vyhrazené zeleně je i zeleň ve výrobních areálech, přičemž největší zastoupení má areál
zemědělské výroby v Dolních Mladějovicích, v ostatních areálech zeleň prakticky chybí. Výhledově
by bylo vhodné provést dosadbu izolační zeleně stromového a keřového charakteru, která by
eliminovala negativní vizuální výraz zemědělských objektů na farmě jihozápadně od obce. Účelné by
bylo doplnění zeleně i v samostatném areálu zemědělské výroby v Dolní kolonii.
c) Obytná zeleň
Obytná zeleň se v řešeném území vyskytuje ve dvou základních formách
 sídlištní – u hromadné obytné zástavby bytovými domy, mezi jednotlivými obytnými objekty
 individuální - zeleň v individuální výstavbě rodinných domků - obytné zahrady
U obytné zeleně sídlištní lze v některých případech jen velmi obtížně určit, co je obytná a veřejná
zeleň. Naproti tomu bývá obytná zeleň u individuální bytové zástavby jednoznačně vymezena
oplocením jednotlivých pozemků. Ošetřování zeleně je velmi rozdílné a je většinou závislé na
jednotlivých vlastnících objektů. U individuální výstavby se často setkáváme také s předzahrádkami,
spoluvytvářejícími uliční prostor, které mohou být oplocené nebo bez oplocení (závisí na druhu,
charakteru, stáří zástavby a místní tradici.
d) Užitková a sídelní zeleň
Užitková zeleň zahrnuje plochy zahrad, sadů a záhumenků, které se nacházejí převážně v přímé
návaznosti na zastavěné plochy v obci. Tato zeleň je velmi dobře udržovaná a ošetřovaná a tvoří důležitý přechodový prvek mezi urbanizovanými plochami a obdělávanou zemědělskou (ornou) půdou.
Prstenec sadů, zahrad a záhumenků obkružuje celé zastavěné území, vyjma části Dolní kolonie,
severní části zástavby obce, statku Dolní Mladějovice a Horní kolonie - Březiny. Užitková zeleň zde
má i krajinotvorný význam, protože přesně definuje území sídelního útvaru v zemědělsky využívané
krajině.

15

ÚZEMNÍ PLÁN MLADĚJOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

e) Liniová zeleň
Liniová zeleň se v řešeném území nachází podél komunikací a vodních toků. Liniová zeleň podél
komunikací se v zastavěné části obce, prakticky vyskytuje pouze sporadicky a je vesměs redukována
pouze na zelené pásy, které oddělují pěší provoz od komunikací.
2. Navržené řešení

V řešeném území jsou jako základní součást systému sídelní zeleně vymezeny a územně lokalizovány pouze tři druhy výše popsané sídelní (urbanizované) zeleně: veřejná a vyhrazená a specifická
zeleň, které jsou specifikovány v kapitole 3, podkapitole 3.4 Vymezení systému sídelní zeleně textové
části Územního plánu a vyznačeny ve výkresu A.2.5 Koncepce upořádání krajiny grafické části
Územního plánu. Nejsou samostatně vymezeny plochy zeleně v individuální zástavbě (obytná a
užitková zeleň). Přesto je nezbytné, aby v těchto plochách nedocházelo ke snižování stávajících ploch
obytné zeleně ve prospěch nové výstavby, respektive k nepřiměřenému zahušťování stávající
zástavby. Liniová zeleň náleží v zastavěném území zpravidla do ploch veřejné zeleně.

3.5.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
a) Dopravní infrastruktura
Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Mladějovice dopravně napojena na základní
silniční síť tvořenou silnicí I/46, prostřednictvím silnice II/444, která prochází obcí. Hromadná
doprava je zajišťována linkovými autobusy. Železniční spojení je umožněno přes železniční zastávku
Mladějovice (trať č. 290 Olomouc - Šumperk). Dálniční, letecká ani vodní doprava zde své zájmy
nemají.
1.Silniční doprava

Katastrálním územím obce Mladějovice procházející tyto silnice:
 II/444 ............................................................... Mohelnice – Šternberk – Město Libavá
 III/444 21 ..................................................................... Mladějovice – Komárov - Řídeč
 III/4474 ........................................................................................ Hnojice - Mladějovice
a) Silnice II/444
Trasa silnice II/444 prochází zastavěným územím i v extravilánu v přímé s několika směrovými
oblouky o dostatečném poloměru. Šířka živičné vozovky je 6,5 až 7,0 m. Její trasa je stabilizovaná a
nejsou navrženy žádné úpravy.
b) Silnice III/444 21
Silnice začíná u kostela a vede severovýchodním směrem téměř v přímé. Trasa je stabilizovaná
včetně úrovňového křížení s železniční tratí a nejsou navrženy žádné úpravy.
c) Silnice III/4474
Silnice odbočuje ze silnice II/444 jižním směrem, vede kolem obecního úřadu. U budovy školy se
stáčí k jihozápadu, vede kolem zemědělské farmy. Jižně od ní se prudce stáčí ke statku a jižním
směrem opouští katastr obce. Trasa je stabilizovaná a nejsou navrženy žádné úpravy.
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2. Místní komunikace

a) Stávající stav
Hlavní místní komunikace navazují na silnice a tvoří tak komunikační skelet obce. Jedná se o cestu
ke hřbitovu (šíře 3,5 m), spojka mezi bytovými domy a rybníkem (4,5 m), cesta ke sportovnímu areálu
(4,5 m) a několik kratších úseků šířky do 4 m. Tyto vozovky jsou stabilizované.
b) Navržené řešení
V rámci navržených ploch PV1, PV2 a PV3, určených pro veřejná prostranství a v plochách
navržených pro obytnou výstavbu se vybudují nové místní komunikace se živičnou vozovkou v šířce
odpovídající významu a délce komunikace. Bilance ploch navržených pro veřejná prostranství je
uvedena níže v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. b), bod 3. Plochy veřejných prostranství (PV) této textové části Odůvodnění.
3. Meziměstská autobusová hromadná doprava

Meziměstská autobusová hromadná doprava bude i nadále zajišťována pravidelnými autobusovými
linkami. V obci je pět autobusových zastávek, jejichž poloha je stabilizována. Docházková vzdálenost
500 m pokrývá podstatnou část obce.
4. Pěší provoz

Základní pěší provoz se odehrává na dlážděných chodnících podél silnic a hlavních místních komunikacích. Kromě toho je zde stezka k výletišti, křížová cesta a stezka k zemědělské farmě. Od železniční zastávky je severním směrem na sousední obec Komárov vedena modrá značená turistická trasa.
5. Cyklistická doprava

S ohledem na rovinatý terén celého katastru je cyklistická doprava aktivně využívaná. Katastrem
obce neprochází žádná značená cykloturistická trasa. V územním plánu jsou navrženy plochy určené
pro realizaci připravované trasy cyklistické stezky (cyklostezky) Šternberk – Uničov.
Podrobný popis ploch navržených pro cyklistické stezky (cyklostezky) je uveden níže v kapitole 4,
podkapitole 4.4., oddílu 4.4.1, písm. b) bodě 4. Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS)
této textové části Odůvodnění.
6. Doprava v klidu

se dělí na dva základní druhy - odstavování a parkování osobních vozidel.
Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v místě bydliště. Součástí odstavování je garážování (umístění vozidla v krytých objektech). V obci se jedná především o odstavení v
rámci rodinných domů (garážování). Kromě toho jsou zde garáže za bytovými domy u farmy
v Dolních Mladějovicích (6 parkovacích míst). Bytový dům v Mladějovicích u hřiště má k dispozici
vlastní parkoviště.
Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruh u objektů občanské vybavenosti, zaměstnání a bydliště. V obci se jedná o parkoviště u kulturního domu a restaurace Formanka (4 stání), 2 stání před
obchodem Potraviny Rumpíková, 6 stání u bytového domu (10 b.j.), zpevněná plocha u farmy pod
hřbitovem a 5 stání před areálem firmy KIWEK METAL s.r.o. Kromě toho se parkuje na místních
komunikacích a nezpevněných plochách podél nich.
V rámci nové výstavby se vybuduje dostatečný počet stání v souladu s ustanovením ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací pro stupeň automobilizace 1 : 3.
7. Účelová doprava

Účelovou dopravu lze rozdělit na cesty uvnitř areálů firem, které mají charakter neveřejných cest a
na polní cesty, které zajišťují průjezd zemědělské techniky krajinou, příjezd a přístup k obdělávaným
pozemkům. Jedná se především o nezpevněné cesty šířky do 1,5 – 2,5 m. Komunikace uvnitř areálu
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jednotlivých firem jsou především zpevněné. Systém účelových komunikací zůstává stabilizovaný,
nejsou navrženy žádné nové účelové komunikace.
8. Vodní doprava

V rámci širších územních vztahů prochází jižně od řešeného území plánovaná trasa průplavu Dunaj
– Odra – Labe, která je chráněná ve smyslu Usnesení Vlády České republiky č. 368 z 24. 5. 2010
v rámci návrhu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe.

b) Technická infrastruktura
1. Zásobování pitnou vodou

a) Stávající systém zásobování pitnou vodou
Objekty obytné zástavby i objekty občanské vybavenosti obce Mladějovice jsou zásobovány pitnou
a užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je součástí skupinového vodovodu Řídeč Komárov – Mladějovice. Skupinový vodovod Řídeč - Komárov – Mladějovice je ve v majetku i ve
správě společnosti SITKA s r.o. Šternberk. Zdrojem pitné vody skupinového vodovodu Řídeč Komárov – Mladějovice je prameniště Řídeč, zahrnující sběrnou jímku u staré důlní štoly a sběrnou
jímku jímacích zářezů, o celkové vydatnosti 2,20 – 2,60 l/s. Prameniště Řídeč má stanovena pásma
hygienické ochrany a to 1. stupně a 2. stupně bez rozlišení, která však do katastrálního území
Mladějovice u Šternberka nezasahují. Pitná voda z jímacího území je bez úpravy dopravována do VDJ
Řídeč 2 x 40 m3 (319,30/317,0). Přívodním řadem D160 z trub polyetylenových je pitná voda
dodávána do obcí Řídeč, Komárov a Mladějovice. Pro možnost posílení skupinového vodovodu Řídeč
- Komárov – Mladějovice, pro případ nedostatečné kapacity vodního zdroje Řídeč, bylo provedeno
propojení z VDJ Krákořice 2 x 500 m3 (324,60/320,0) na skupinový vodovod Řídeč - Komárov –
Mladějovice.
Stávající zástavba obce Mladějovice, která se rozprostírá ve výškách 257,0 – 231,50 m n. m., je
zásobována pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí D160 a D90 z trub PVC a trub polyetylénových,
DN 80 z trub litinových a DN 65 a DN 50 z trub ocelových ve dvou tlakových pásmech. Vodovodní
síť slouží i k požárním účelům.
Území II. tlakového pásma (tlakové pásmo Řídeč II) zahrnuje zástavbu podél silnice do obce
Komárov, severozápadní část stávající zástavby centrální části obce a místní část obce Na Březině. Do
území II. tlakového pásma je dodávána pitná voda z VDJ Řídeč, po redukci tlaku v redukční šachtě
Komárov (výstupní tlak P2 = 0,20 MPa), která byla vybudována v roce 2008 a je situována ve výšce
265,50 m n. m. Tlakové poměry v území II. tlakového pásma (centrální část obce - zástavba ve
výškách 251,0 – 257,0 m n. m. a místní část Na Březině - zástavba ve výšce 241 m n. m.) jsou
vyhovující. Max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,45 MPa.
Zbývající část stávající zástavby centrální části obce a místní část Dolní Louky je zásobována
pitnou vodou vodovodními řady I. tlakového pásma (tlakové pásmo Mladějovice), z VDJ Mladějovice
1 x 44 m3 (261,71/259,40). Tlakové poměry v území I. tlakového pásma (zástavba ve výškách 251,0 –
231,50 m n. m.) jsou vyhovující. Max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,30 MPa.
Areál společnosti Paseka, zemědělská a.s. se sídlem v Babicích, farma ŽV Mladějovice je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Řídeč - Komárov – Mladějovice. Vlastní vodovodní
systém, který sestává z vodního zdroje, vybudovaného západně pod zastavěným územím obce a z VDJ
30 m3, v současné době není využíván.
Areál firmy Madesa (statek), který je situován v jižní části katastrálního území Mladějovice, je
zásobován pitnou vodou ze samostatného vodovodního systému, který sestává z vodního zdroje a z
věžového VDJ. Z tohoto samostatného vodovodního systému jsou zásobovány i bytové objekty,
situované v blízkosti statku.
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Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci „Výstavba RD „U nádraží“ – Mladějovice“ –
DSP (Ing. Dalibor Dudík), která navrhuje zásobování řešeného území pitnou vodou navrhovaným
vodovodním řadem II. tlakového pásma (tlakové pásmo Řídeč II) D90. Pro SO 03 - Vodovod bylo
rozhodnutím MěÚ Šternberk, odbor životního prostředí, pod č.j. 30371/2012/OŽP-251/2012/buc, ze
dne 17.10.2012 vydáno stavební povolení.
Dle sdělení provozovatele skupinového vodovodu Řídeč - Komárov – Mladějovice společnosti
SITKA s r.o. Šternberk byla většina rozvodné vodovodní sítě vybudována v 30. letech 20. století. Z
tohoto období pocházejí všechny litinové vodovodní řady, které jsou již na hranici své životnosti. Tyto
vodovodní řady budou postupně rekonstruovány. V současné době, tedy již po výstavbě zásobovacího
řadu z VDJ Krákořice, kdy je tímto zajištěna dostatečná akumulace, akumulace ve VDJ Mladějovice
není nutná. V armaturní komoře VDJ Mladějovice bude provedeno propojení přítoku s odtokem přes
regulační ventil s redukcí tlaku (výstupní tlak 0,15 MPa). Po osazení regulačního ventilu s redukcí
tlaku armaturní komoře VDJ Mladějovice budou v obci Mladějovice odstaveny stávající ocelové
vodovodní řady a jednotliví odběratelé budou přepojeni na stávající vodovodní řady litinové.
V dokumentaci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje“ – VODING s.r.o. 2004
se uvádí, že stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do
budoucna. Výhledově je uvažováno s rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě.
Část katastrálního území Mladějovice u Šternberka, které je jihozápadně silnice II/444, se nachází
v území CHOPAV – Kvartér řeky Moravy.
b) Návrh řešení – odůvodnění
Územní plán respektuje veškerá stávající vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem a je
v souladu s aktualizovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.
Zastavěné území obce Mladějovice - stávající zástavba i navrhované plochy zástavby, které se
rozprostírají ve výškách 257,0 – 231,50 m n. m., budou i nadále zásobovány pitnou vodou ve dvou
tlakových pásmech.
Do území II. tlakového pásma (tlakové pásmo Řídeč II) bude i nadále dodávána pitná voda z VDJ
Řídeč 2 x 40 m3 (319,30/317,0), po redukci tlaku v redukční šachtě Komárov, situované ve výšce
265,50 m n. m., s výstupním tlakem P2 = 0,20 MPa. Tlakové poměry v území II. tlakového pásma
(centrální část obce - zástavba ve výškách 240,0 – 257,0 m n. m. a místní část Na Březině - zástavba
ve výšce 241 m n. m.) budou i nadále vyhovující. Max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnot do
0,46 MPa.
Stávající akumulace VDJ Mladějovice 1 x 44 m3 (261,71/259,40) pro území I. tlakového pásma
(tlakové pásmo Mladějovice) bude zrušena. V armaturní komoře VDJ Mladějovice bude provedeno
propojení původního přítoku do VDJ Mladějovice s původním odtokem z VDJ Mladějovice a bude
osazen regulační ventil pro redukci tlaku (výstupní tlak 0,15 MPa). Po osazení regulačního ventilu pro
redukci tlaku v armaturní komoře VDJ Mladějovice, budou v obci Mladějovice odstaveny stávající
ocelové vodovodní řady a odběratelé budou přepojeni na stávající vodovodní řady litinové. Stávající
litinové vodovodní řady, které jsou již na hranici své životnosti, budou postupně rekonstruovány.
Tlakové poměry v území I. tlakového pásma (zástavba ve výškách 251 – 231,50 m n. m.) budou
vyhovující. Max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnot do 0,44 MPa.
Vodovodní síť bude i nadále sloužit i k požárním účelům.
 Navržené plochy bydlení BV1, BV2 a BV3 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných
vodovodních řadů II. tlakového pásma (tlakové pásmo Řídeč II). Navržená plocha bydlení BV1
bude zásobována pitnou vodou v souladu s projektovou dokumentací „Výstavba RD „U nádraží“ –
Mladějovice“ – DSP (Ing. Dalibor Dudík).
 Navržené plochy bydlení BV4 a BV5 budou zásobovány pitnou vodou ze stávajících vodovodních
řadů I. tlakového pásma (tlakové pásmo Mladějovice).
 Navržená plocha občanského vybavení OS1 bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného
vodovodního řadu I. tlakového pásma (tlakové pásmo Mladějovice).
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 Navrhovaná plocha smíšená výrobní VS1 bude zásobována pitnou vodou napojením na stávající
areál firmy KIWEK METAL s.r.o., tedy ze stávajícího vodovodního řadu II. tlakového pásma
(tlakové pásmo Řídeč II).
 Navrhovaná plocha zemědělské výroby VZ1 bude zásobována pitnou vodou přípojkou ze stávajícího areálu zemědělské výroby.
2. Odkanalizování

a) Stávající systém odkanalizování
Obec Mladějovice je odkanalizována systémem oddílné kanalizace, která pokrývá celou, v současné době zastavěnou centrální část obce. Dešťové vody jsou odváděny stokami dešťové kanalizace
DN 300 – DN 800. Recipientem dešťových kanalizací je vodní tok Zlatá Kačena. Dešťová kanalizace
je v majetku i ve správě obce Mladějovice.
V roce 2006 byla uvedena do provozu splašková kanalizace a ČOV obcí Mladějovice, Komárov a
Řídeč. Splašková kanalizace je v majetku Svazku obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč a ve správě
společnosti SITKA s r.o. Šternberk. Splašková kanalizace v obci Mladějovice byla vybudována
z převážné části jako kanalizace gravitační, z trub PVC DN 250 a DN 300 a DN 250 z trub
polyetylénových. Stávající zástavba, situovaná ve východním okraji zastavěného území obce, v těsné
blízkosti vodní plochy – rybníka Pavla a Martina Jurdičových, je odkanalizovaní pomocí 2 čerpacích
stanic s výtlačnými řady D63 a D40 z trub polyetylénových. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou
splaškové odpadní vody z jihovýchodního okraje zastavěného území, z tzv. Kolonky, dopravovány
pomocí čerpací stanice „ČS Kolonka“ výtlačným řadem D90 z trub polyetylénových. Do „ČS
Kolonka“, která je dimenzována na kapacitu 70 obyv., je v současné době zaústěno 42 obyv.
Čistírna odpadních vod, která je situována na pravém břehu vodního toku Zlatá Kačena jižně
zastavěného území obce Mladějovice, zabezpečuje čištění splaškových odpadních vod, přiváděných
splaškovou kanalizací z obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč. Splaškové odpadní vody z obcí Řídeč a
Komárov, přiváděných stokou splaškové kanalizace DN 300, jsou do splaškové kanalizace obce
Mladějovice zaústěny výtlačným řadem D90 z trub polyetylénových pomocí čerpací stanice „ČS
Komárov železniční zastávka Mladějovice“. Čistírna odpadních vod Mladějovice je mechanickobiologická čistírna s hrubým předčištěním (česle + lapák písku), s aktivací a s dosazovacími nádržemi
s aerobní stabilizací kalu. ČOV je dimenzována pro 1272 EO, průměrný denní přítok odpadních vod je
173,20 m3/den. Recipientem ČOV Mladějovice je vodní tok Zlatá Kačena.
Stávající zástavba RD místní části Horní kolonie - Březina nemá vybudovanou kanalizaci.
Areál společnosti Paseka, zemědělská a.s. se sídlem v Babicích, farma ŽV Mladějovice je
odkanalizován vlastním kanalizačním systémem s jímkami na vyvážení.
Areál firmy Madesa (statek) je odkanalizován vlastním kanalizačním systémem s jímkami na
vyvážení.
Areál firmy KIWEK, s.r.o. je odkanalizován pomocí vlastní ČOV. Vyčištěné splaškové odpadní
vody jsou vyústěny do bezejmenného pravostranného přítoku Řídečského potoka.
Areál firmy GOLDEN SOFT je odkanalizován pomocí vlastní ČOV. Vyčištěné splaškové odpadní
vody jsou vyústěny do Zlatého potoka.
Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci „Výstavba RD „U nádraží“ – Mladějovice“ –
DSP (Ing. Dalibor Dudík), která navrhuje odkanalizování řešeného území oddílným kanalizačním
systémem. Dešťové vody budou odváděny navrženou stokou dešťové kanalizace DN 300, která bude
ukončena v navržené čerpací stanici dešťových vod s dešťovou zdrží a s výtlačným řadem D90.
Splaškové odpadní vody budou odváděny navrženou stokou splaškové kanalizace DN 250, která bude
ukončena v navržené čerpací stanici splaškových odpadních vod s výtlačným řadem D63. Pro SO 01 –
Dešťová kanalizace a SO 02 – Splašková kanalizace bylo rozhodnutím MěÚ Šternberk, odbor
životního prostředí, pod č.j. 30371/2012/OŽP-251/2012/buc, ze dne 17.10.2012 vydáno stavební
povolení.
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V dokumentaci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje“ – VODING s.r.o. 2004
(aktualizace údajů z 31. 5. 2010) se uvádí, že v návrhovém období je uvažováno s vybudováním nové
splaškové gravitační kanalizace DN 250-300, která bude ukončena na mechanicko-biologické ČOV.
Stávající kanalizace bude ponechána a bude využívána jako dešťová. Toto navrhované řešení však již
bylo realizováno.
b) Návrh řešení – odůvodnění
Územní plán navrhuje odkanalizování obce Mladějovice e v souladu s aktualizovanou dokumentací
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje oddílným kanalizačním systémem.
Územní plán navrhuje odkanalizování obce Mladějovice oddílným kanalizačním systémem,
v souladu s aktualizovanou dokumentací Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.
Dešťové vody budou i nadále odváděny stokami dešťové kanalizace, jejichž recipientem je vodní tok
Zlatá Kačena. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a budou
využívány k užitným účelům, např. k zalévání zahrad a zeleně, případně budou zasakovány. Splaškové
odpadní vody z obce Mladějovice budou spolu se splaškovými odpadními vodami z obcí Komárov a
Řídeč i nadále odváděny stokami splaškové kanalizace do mechanicko-biologické ČOV Mladějovice,
která je situována na pravém břehu vodního toku Zlatá Kačena jižně zastavěného území obce
Mladějovice. Recipientem ČOV Mladějovice je vodní tok Zlatá Kačena.
Splaškové odpadní vody z navrhovaných ploch bydlení individuální – z ploch BV1, BV2 a z
plochy BV3 budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Stoka splaškové
kanalizace, kterou budou odváděny splaškové odpadní vody z navrhované plochy bydlení individuální
BV1, bude navržena v souladu s projektovou dokumentací „Výstavba RD „U nádraží“ – Mladějovice“
– DSP (Ing. Dalibor Dudík). Navržená stoka splaškové kanalizace DN 250 bude zaústěna do navržené
čerpací stanice splaškových odpadních vod s výtlačným řadem D63. Navržená stoka splaškové
kanalizace, kterou budou odváděny splaškové odpadní vody z navrhované plochy bydlení individuální
BV3, bude zaústěna do stávající stoky splaškové kanalizace. Do této navržené stoky splaškové
kanalizace bude přepojena stávající gravitační stoka splaškové kanalizace, v současné době zaústěná
do čerpací stanice, kterou je odkanalizována přilehlá část stávající zástavby. Stávající čerpací stanice s
výtlačným řadem D40 bude zrušena. Stávající čerpací stanice s výtlačným řadem D63, která je
situována v blízkosti vodní plochy – rybníka Pavla a Martina Jurdičových, zůstane zachována a bude
do ní zaústěna navržená stoka splaškové kanalizace, kterou budou odváděny splaškové odpadní vody z
navrhované plochy bydlení individuální BV2.
 Dešťové vody z navržených ploch BV1, BV2 a BV3 budou odváděny navrhovanými stokami
dešťové kanalizace. Stoka dešťové kanalizace, kterou budou odváděny dešťové vody z navržené
plochy bydlení BV1, bude navržena v souladu s projektovou dokumentací „Výstavba RD „U
nádraží“ – Mladějovice“ – DSP (Ing. Dalibor Dudík). Navržená stoka dešťové kanalizace DN 300
bude zaústěna do navržené čerpací stanice dešťových vod s dešťovou zdrží a s výtlačným řadem
D90. Navržená stoka dešťové kanalizace, kterou budou odváděny dešťové vody z navržené plochy
bydlení BV2, bude zaústěna do stávající vodní plochy - rybníka Pavla a Martina Jurdičových.
Navržená stoka dešťové kanalizace, kterou budou odváděny dešťové vody z navržené plochy
bydlení BV3, bude zaústěna do stávající stoky dešťové kanalizace.
 Splaškové odpadní vody z navržených ploch bydlení BV4 a BV5 budou zaústěny do stávající stoky
splaškové kanalizace se stávající čerpací stanicí splaškových odpadních vod.
 Navržená plocha občanského vybavení OS1 bude odkanalizována do stávající stoky splaškové
kanalizace.
 Navrhovaná plocha smíšená výrobní VS1 bude odkanalizována systémem oddílné kanalizace.
Splaškové odpadní vody budou zaústěny do stávající ČOV stávající části areálu firmy KIWEK
METAL s.r.o.
 Navrhovaná plocha zemědělské výroby VZ1 bude odkanalizována v návaznosti na stávající areál
zemědělské výroby.
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3. Zásobování plynem

a) Stávající systém zásobování plynem
Katastrálním územím Mladějovice procházejí VTL plynovody - ve směru jih - sever VTL
plynovod DN 300/PN40, který západně obchází zastavěné území obce a VTL plynovod DN
100/PN40, který odbočuje z VTL plynovodu DN 300/PN40 jižně pod zastavěným územím obce a je
veden jižně areálu společnosti Paseka, zemědělská a.s., směrem západním. VTL plynovodem DN
100/PN40, který odbočuje z VTL plynovodu DN 300/PN40 jihozápadně zastavěného územní obce
Mladějovice, je přiváděn zemní plyn do regulační stanice VTL/STL Mladějovice, která je vybudována
na jihozápadním okraji zastavěného území obce Mladějovice, v blízkosti silnice III/4474. Ochranné
pásmo VTL plynovodů DN 300 i DN 100 je 4 m, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40
m, VTL plynovodů DN 100 je 15 m a to na každou stranu od vnějšího líce VTL plynovodu. Ochranné
pásmo regulační stanice VTL/STL je 10 m. V polní trati, západně pod zastavěným územím obce
Mladějovice, je vybudováno zařízení katodické ochrany VTL plynovodů - SKAO Mladějovice.
Plynárenské zařízení, které se nachází v řešeném území je ve vlastnictví i ve správě SMP Net, s.r.o.
Obec Mladějovice je plynofikována STL plynovodní sítí, do které je zemní plyn dodáván z
regulační stanice VTL/STL Mladějovice, která je vybudována na jihozápadním okraji zastavěného
území obce. Z rozvodné STL plynovodní sítě obce Mladějovice je STL přívodním řadem dopravován
zemní plyn i do obce Komárov.
Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci „Výstavba RD „U nádraží“ – Mladějovice“ –
DSP (Ing. Dalibor Dudík), která navrhuje zásobování řešeného území zemním plynem navrhovaným
STL plynovodním řadem D63. Pro SO 04 – STL plynovod bylo rozhodnutím MěÚ Šternberk, odbor
stavební, pod č.j. MEST29610/2012, ze dne 19.10.2012 vydáno stavební povolení.
b) Návrh řešení – odůvodnění
Územní plán respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních
pásem, která se nacházejí v katastrálním území Mladějovice u Šternberka a navrhuje zachování
současného systému zásobování zastavěného území obce Mladějovice zemním plynem. Objekty
obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti budou i nadále zásobovány zemním
plynem STL rozvodnou plynovodní sítí. Jednotliví odběratelé budou i nadále zásobováni zemním
plynem pomocí domovních regulátorů Al.z.
 Navržené plochy bydlení BV1, BV2 a BV3 budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných
STL plynovodních řadů. Navržená plocha bydlení BV1 bude zásobována zemním plynem v souladu s projektovou dokumentací „Výstavba RD „U nádraží“ – Mladějovice“ – DSP (Ing. Dalibor
Dudík).
 Navržené plochy bydlení BV4 a BV5 budou zásobovány zemním plynem ze stávajícího STL plynovodního řadu.
 Navržená plocha občanského vybavení OS1 bude zásobována zemním plynem ze stávajícího STL
plynovodního řadu.
 Navržená plocha smíšená výrobní VS1 nebude zemním plynem zásobována.
 Navržená plocha zemědělské výroby VZ1 nebude zemním plynem zásobována.
4. Zásobování elektrickou energií

a) Stávající systém zásobování elektrickou energií
Dodávku elektrické energie pro distribuci v obci Mladějovice zajišťuje vedení č. 77. Dále do jižní
části řešeného území zasahuje vedení č. 80, které napájí dvě trafostanice v jižní části katastru. Obě
vedení jsou napájena z rozvodny 110/22kV Šternberk. V řešeném území je umístěno 9 elektrických
stanic (trafostanice). V obci patří mezi velké odběratele areály zemědělské výroby a větší živnostenské
provozovny, z ostatních odběrů jsou významnější objekty občanské vybavenosti.
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b) Odůvodnění navrženého řešení
1. Vedení VN 22 kV

Všechny trasy vedení VN 22 kV zůstávají stabilizovány. V rámci podrobnějšího řešení navržených
ploch 1 a 2, určených pro individuální bydlení musí být zohledněny stávající trasy VN.
2. Trafostanice VN/NN

Rozmístění stávajících trafostanic v obci je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. Trafostanice budou pro pokrytí nárůstu výkonu přezbrojeny na vyšší výkon.
3. Návrh zásobování navržených ploch

 Navržená plocha pro bydlení BV1 bude zásobována elektrickou energií z navržených rozvodů
nízkého napětí (NN) v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci „Výstavba RD „U
nádraží“ – Mladějovice“ – DSP (Ing. Dalibor Dudík).
 Navržené plochy pro bydlení BV2 a BV3 budou zásobovány elektrickou energií z nově
vybudovaných kabelových rozvodů sítě NN, které budou napájeny z trafostanice OC 4456.
 Navržené plochy pro bydlení BV4 a BV5 budou zásobovány elektrickou energií ze stávající sítě
NN, která je zde napájena z trafostanice OC 4457.
 Navržená plocha občanského vybavení OS1 bude elektrickou energií ze stávající sítě NN, která je
zde napájena z trafostanice OC 4459.
 Navržená plocha smíšená výrobní VS1 bude zásobována elektrickou energií ze stávající sítě NN,
která je zde napájena z trafostanice OC 4461.
 Navržená plocha zemědělské výroby VZ1 bude zásobována elektrickou energií ze stávající sítě
NN, která je zde napájena z trafostanice OC 4457.
5. Zásobování teplem

a) Stávající stav
Individuální bytová zástavba je teplofikovaná různě, jak z hlediska otopných systémů (lokální,
ústřední), tak z hlediska použitých energií. Stará IBV používá k vytápění převážně lokální topidla. Ve
většině domů lze využívat všechny druhy dostupných energií tj. pevná paliva, kapalná paliva, plyn a
elektřinu. Podíl používání jednotlivých energií nelze stanovit, neboť se průběžně mění v závislosti na
modernizaci domácností, technických možnostech domů i na cenové dostupnosti energií. Novější
obytná zástavba je již teplofikovaná moderními způsoby, které umožňují efektivně zužitkovat použité
energie. Energeticky jsou domy orientovány ve většině případů na zemní plyn a elektřinu. Příprava
jídel je pak orientovaná na plynové nebo elektrické spotřebiče v závislosti na technickém vybavení
domů. Provozovatelé topných zdrojů u občanské vybavenosti a ve výrobní sféře mají své centralizované systémy v rámci svých objektů a areálů.
b) Navržené řešení
Nově realizovaná výstavba bude řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu.
Preferována by měla být plynofikace bytového fondu. Část domácností, případně i některá výrobní
zařízení, by mohla k vytápění používat i dřevoplyn, vznikající rozkladem biomasy (dřevěné štěpky,
sláma, seno apod.), či alternativní zdroje energie (tepelná čerpadla, solární kolektory).

23

ÚZEMNÍ PLÁN MLADĚJOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

6. Nakládání s odpady

a) Zneškodňování komunálního odpadu
1. Stávající stav

V obci Mladějovice je prováděno nakládání s odpady v souladu Obecně závaznou vyhláškou obce
Mladějovice č.3/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání
se stavebním odpadem.
V obci je prováděn sběr komunálního odpadu do popelnicových nádob 110 l, 240 l a 1100 l. Jejich
pravidelný odvoz je zajišťován specializovanou firmou 1 x za 3 týdny. V obci je prováděn sběr
tříděného odpadu – plasty + nápojové kartony, papír a sklo bílé a barevné. Tříděný odpad je odvážen
specializovanou firmou dle potřeby. Nebezpečný komunální odpad je 2 x ročně odvážen v předem
stanoveném termínu specializovanou firmou. Tento nebezpečný odpad není na území obce Mladějovice skladován.
2. Navržené řešení

Způsob zneškodňování komunálních odpadů zůstane zachován i do budoucna.
b) Skládky
1. Stávající stav

 Východně zastavěného území obce Mladějovice se nachází plocha bývalé řízené skládky TKO
města Šternberk. Skládka TKO byla založena v opuštěném jednoetážovém lomu na drobu (kamenivo). Lom měl 2 těžební jámy, větší byla zahloubena do svahu s výškou stěny cca 15 m (vytěžená
kubatura cca 54 000 m3), menší jáma byla zahloubena s maximální hloubkou 6 m (vytěžená kubatura cca 9 500 m3). Ukládání TKO bylo zahájeno v roce 1981 a ukončeno v roce 1995, do roku
1995 byl ukládán již jen inertní odpad.
 Z dokumentace „Plán oblasti povodí Moravy a Dyje“ pro katastrální území Mladějovice u
Šternberka vyplývá navrhované opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť
nebezpečných látek do vod – opatření MO130019 Lom Mladějovice u Šternberka. Navržené řešení
územního plánu není v rozporu s předmětným opatřením, plocha bývalé skládky je vymezena jako
Plochy krajinné zeleně (NPx) a v grafické části Odůvodnění (B.2.2. Koordinační výkres) vyznačena
jako území ekologických rizik.
 Severně zastavěného území obce Mladějovice za železnicí, ve směru na Komárov, se nachází
plocha bývalé skládky pracovně označená Mladějovice - Za nádražím, k níž ale nebyly zjištěny
žádné další podrobnější informace. Její lokalizace vyplynula z ÚAP SO ORP Šternberk.
2. Navržené řešení

 Navržené řešení územního plánu není v rozporu s opatřením MO130019 Lom Mladějovice u
Šternberka, plocha bývalé skládky Lom Mladějovice je vymezena jako Plochy krajinné zeleně
(NPx) a není zde navržena žádná nová výstavba.
 Obě plochy bývalých skládek jsou v grafické části Odůvodnění (B.2.2. Koordinační výkres)
vyznačeny jako území ekologických rizik.

c) Občanské vybavení
1. Současný stav

Územní rozložení a zastoupení jednotlivých druhů občanské vybavenosti je v řešeném území soustředěno zejména do centrální části obce. Občanská vybavenost je relativně dostačující, ale chybějí
zejména některé základní služby, které vyžadují zvýšené saldo dojížďky do sousedního Šternberka.
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2. Odůvodnění navrženého řešení

Stávající disproporce v některých druzích OV je možno řešit transformací, restrukturalizací a
intenzifikací stávajících zařízení, případně konverzí stávajících objektů a ploch. Případná potřeba nové
občanské vybavenosti, resp. její opodstatnění v obci, bude závislé na společenské poptávce, finančních
možnostech a místních nebo vnějších podnikatelských aktivitách. V územním plánu je navržena
plocha OS1, určená pro tělovýchovu a sport s cílem rozšíření stávajícího sportovního areálu. Podrobný
popis a bilance plochy navržené pro občanské vybavení je uveden v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu
4.4.1, písm. b), bodě 2. Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) této textové části
Odůvodnění.

d) Veřejná prostranství
Veřejným prostranstvím se v řešeném území obce Mladějovice vymezují všechny návesní prostory,
ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Ulice nebo veřejná prostranství budou přimárně plnit dopravně komunikační funkci, tj. zajišťovat přístup ke stavebním objektům nebo pozemkům. Podrobný popis ploch navržených pro veřejná prostranství je uveden v kapitole 4, podkapitole
4.4, oddílu 4.4.1, písm. b) bodě 3. Plochy veřejných prostranství (PV) této textové části Odůvodnění.

3.5.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání
nerostných surovin apod.
a) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití
Řešené území, ležící v Hornomoravském úvalu v předhůří Nízkého Jeseníku, lze charakterizovat
jako rovinu s akumulačním terénem s nevýraznými nivami vodních toků. Krajinná scéna je otevřená,
z mnoha míst se otevírají významné pohledy na pohledové horizonty nadregionálního významu –
hřbety Jeseníků a jejich podhůří s jemnější mozaikou, které jsou v kontrastu s fádní zemědělskou rovinou Hané. Řešeným územím probíhá pohledový horizont lokálního významu. Dominantní postavení
má v území kromě kostela také návrší nad obcí se hřbitovem a křížovou cestou. Současný stav krajiny
není vyhovující, zejména z důvodu vysoké intenzifikace zemědělské velkový-roby, která neodpovídá
stanovištním podmínkám. Ekologická nestabilita se projevuje zejména větrnou erozí. Nízká je i
retenční kapacita krajiny. Lesní porosty se zde, s výjimkou SV okraje, prakticky nevyskytují.
Podrobný popis koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití je uveden v kapitole 5 Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního
plánu a samostatném výkresu A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny v grafické části Územního plánu, v
kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1,písm. c) bodě 2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a
ekologická stabilita krajiny této textové části Odůvodnění územního plánu, a také níže v této
podkapitole v oddílu 3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu
k rozboru udržitelného rozvoje území (písm. d) Ochrana přírody a krajiny, bod 1. Ochrana a tvorba
přírody a krajiny).

b) Územní systém ekologické stability
Podrobný popis vymezení a návrhu ploch územního systému ekologické stability je uveden níže
v této podkapitole v oddílu 3.5.11, písm. d), bodě 2. Územní systém ekologické stability, v kapitole 5.
Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního plánu, a také v kapitole 4, podkapitole 4.4,
oddílu 4.4.1, písm. b) bodech 7. Plochy přírodní – krajinná zeleň (NPx) a 8. Plochy přírodní (NP) a
této textové části Odůvodnění.
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c) Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi
Podrobný popis návrhu opatření pro zvýšení prostupnosti krajiny a protierozních opatření je uveden
v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního plánu, v kapitole 4, podkapitole
4.4, oddílu 4.4.1, písm. c), bodě 2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita
krajiny a také níže v této podkapitole v oddílu 3.5.11, písm. b) Vodní režim této textové části
Odůvodnění

d) Rekreace
Podrobný popis rekreačních aktivit a souvisejícího cestovního ruchu je uveden výše v této podkapitole v oddílu 3.5.3, písm. c) Rekreace a cestovní ruch, a také níže v této podkapitole v oddílu 3.5.11,
písm. i) Rekreace.

e) Dobývání nerostných surovin
V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor, nebo ložiskové území nerostných surovin.
V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho
technické zajištění. Další doplňující informace jsou uvedeny níže v této podkapitole, v oddílu 3.5.11,
písm. a) Horninové prostředí a geologie této textové části Odůvodnění.

3.5.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu
a) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je uvedeno v textové části
Územního plánu v kapitole 6, podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené pro jednotlivé typy
ploch, se vztahují vždy na všechny plochy daného typu, tj. na plochy stabilizované (stavové) i plochy
změn (návrhové).
Stanovení podmínek vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění, zejména § 3 – 19 a z Katalogu jevů závazné metodiky MINIS22, kde jsou předepsány jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, které mohou být obsaženy v územním
plánu. Ve stanovení podmínek PRZV je v hlavním využití uvedeno pouze jedno využití, tj. převažující
funkce a v přípustném, resp. podmíněně přípustném využití, jsou uváděny ostatní činnosti nebo
funkce.
1. Vymezení pojmů

Ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz výše) se kromě
jiného vyskytuji i následující pojmy, které jsou ad hoc definovány pro Územní plán Mladějovice.
 Podnikatelskou činností se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
 Podnikatelskou činností v plochách bydlení v rodinných domech se rozumí provozování podnikatelské činnosti na pozemcích staveb pro individuální bydlení v objektech do 25 m2 zastavěné
plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, s možností podsklepení, přičemž
vlastní podnikatelskou činností nesmí docházet ke snižování kvality prostředí a pohody bydlení ve
vymezených plochách individuálního bydlení ani na sousedních nebo navazujících plochách.
 Neobtěžující a nerušící činnosti se rozumí takové činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují,
neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí
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zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nad míru obvyklou a jsou slučitelné s charakterem území.
Pohodou bydlení se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé
a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra
klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí,
např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi
pachů a prachu, osluněním apod.
Souvisejícími provozními zařízeními a stavbami se rozumí technické a hospodářské zázemí, tj.
souhrn ploch, objektů a vedení, které mají doplňkový charakter a umožňují a zajišťují řádný provoz
jednotlivých funkčních ploch.
Službou se rozumí podnikatelská činnost uskutečňovaná pro příjemce, který ji nevyužívá pro
vlastní podnikání. Služby se člení na věcné služby, tj. cizí činnosti, které se týkají věcí (hmotných
statků) obnovují je nebo je zlepšují (např. opravy věcí) a osobní služby, tj. cizí činnosti, které se
týkají člověka (např. kadeřnictví). Služby nelze skladovat.
Venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu jsou volnočasová zařízení nekomerčního
charakteru, jako jsou např. hrací nebo dětská hřiště, pískoviště apod., umožňující provozování
sportovně-relaxačních aktivit, zejména na plochách určených k bydlení, či na plochách veřejných
prostranství.
Zemědělská stavba je a) stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 50 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, s možností podsklepení; b) stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy,
přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby.
Prostorovým uspořádáním území se rozumí prostorová struktura uspořádání území a zástavby,
která je kombinací tří základních parametrů: půdorysného uspořádání (např. zástavba bloková,
solitérní, rozvolněná venkovská, rozptýlená, ad.), výškové zonace zástavby (např. jednopodlažní,
nízkopodlažní - do 3. NP, apod.) a objemové zonace zástavby (např. maloobjemová – rodinné
domy; středně objemová – bytové domy; velkoobjemová – rozsáhlé obytné komplexy, nákupní
střediska typu hypermarket, výrobní haly, skladové komplexy apod.), které lze využít při stanovení
podmínek prostorového uspořádání, přičemž dle potřeby, povahy a charakteru území, lze případně
použít jen některé z uvedených parametrů.
Výšková hladina zástavby je výška staveb nad přilehlým terénem vyjádřená počtem nadzemních
podlaží, přičemž výška podlaží není určena a musí odpovídat potřebám umísťované funkce. Pokud
budou domy kryté sklonitou střechou, je možno využít i podkroví.
2. Odůvodnění vybraných pojmů

a) Podnikatelská činnost
Termín „podnikatelská činnost“ není definován žádným zákonem, ale lze jej dovozovat zejména
z Obchodního zákoníku3 a Živnostenského zákona4 (zde zejména z ustanovení § 2). Nejedná se však o
doslovnou citaci, ale parafrázi předmětných ustanovení.
b) Podnikatelská činnost v plochách bydlení v rodinných domech
Pojem podnikatelská činností v plochách bydlení v rodinných domech vychází z ustanovení § 21
odst. 6 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, a je takto vztažena pouze k plochám
individuálního bydlení (zde: Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské ). Definice pojmu zároveň obsahuje i zpřesňující lokalizaci „na pozemcích staveb pro individuální bydlení“. Důvodem
tohoto zpřesnění je snaha zabránit realizaci těchto staveb na samostatných pozemcích (tj. tam kde není
nebo není stavebníkem/investorem uvažována žádná stavba rodinného domu), která vychází z principu
3
4

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

27

ÚZEMNÍ PLÁN MLADĚJOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

předběžné opatrnosti, tzn. že by při stavebně povolovací činnosti mohlo být případně toto ustanovení
vykládáno tak, že když je v přípustném využití (u ploch bydlení v rodinných domech) uvedeno, že je
přípustné umisťování (v podmínkách přípustného využití) veřejných prostranství, venkovních
maloplošných zařízení tělovýchovy a sportu, dětských hřišť, veřejné a izolační zeleně - u nichž se
nepředpokládá (a ani to není možné), že by byly přímou a nedílnou součástí pozemků staveb pro
bydlení (pozemků rodinných domů), tak je zde možno umisťovat také stavby pro provozování
podnikatelské činnosti (živnostenské provozovny) na samostatných pozemcích. To ale v tomto případě
není žádoucí, protože hlavním využitím v plochách individuálního bydlení je bydlení v rodinných
domech.
c) Zemědělská stavba
a) stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 50 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
s možností podsklepení. Tyto stavby jsou určeny pro umisťování ve vymezených Plochách soukromé zeleně (index plochy ZS), které zpravidla přímo navazují na plochy obytné zástavby a jsou
využívány pro drobnou zemědělskou produkci ve formě malovýrobně obhospodařovaných ploch
ZPF (zahrady, maloplošné sady, záhumenky). Podkladem pro stanovení prostorových parametrů
(maximální přípustná plocha a výška staveb) bylo ustanovení § 103 stavebního zákona odst. 1,
písm. e) bod 2, přičemž s ohledem na charakter a polohu vymezených ploch v řešeném území, byly
nejprve použity parametry stanovené v původním znění zákona platném do 31.12.2012 (tj. stavba o
jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez možností podsklepení),
protože současné parametry - dle vymezení od 1.1.2013: stavba o jednom nadzemním podlaží do
300 m2 zastavěné plochy (např. stavba o půdorysných rozměrech 10 x 30 m odpovídající čtvrtinové
rozloze bývalých kravínů K96) a do 7 m výšky (standardní výška rodinného domu zastřešeného
sedlovou střechou se sklonem cca 40 stupňů), bez podsklepení - nejsou s ohledem na vymezení
(lokalizaci) ploch ZS, krajinnou matrici a morfologii terénu akceptovatelné a jejich případná
aplikace by představovala vysoké riziko narušení urbánní a krajinné struktury i krajinného rázu
řešeného území. Po dohodě s Obcí Mladějovice byla snížena i původně uvažovaná maximální
zastavěná plocha ze 70 m2 na 50 m2.
b) stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů
a pro zemědělské služby. Vymezení tohoto pojmu (definice) vychází z ust. § 3, písm. f) vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
d) Prostorové uspořádání území
Základem pro vymezení pojmu prostorové uspořádání území je třírozměrný prostor, který je
možné popsat třemi rozměry (kartézská soustava souřadnic). Předměty ve trojrozměrném světě mají
objem. Prostorovým uspořádáním území se pro účely tohoto územního plánu rozumí prostorová struktura uspořádání území a zástavby, která je kombinací tří základních parametrů: 1) plochy (půdorysu) se stanovením maximální zastavěnosti plochy konkrétním objektem, resp. charakteru půdorysného
uspořádání – půdorysné zonace (např. zástavba bloková, solitérní, rozvolněná venkovská, rozptýlená,
ad.), 2) výšky - se stanovením maximální výšky objektu (objektů), resp. výškové zonace zástavby
(např. jednopodlažní, nízkopodlažní - do 4. NP apod.) a 3) objemové zonace zástavby - objemového
charakteru zástavby (např. maloobjemová – rodinné domy; středně objemová – bytové domy; velkoobjemová – rozsáhlé obytné komplexy, nákupní střediska typu hypermarket, výrobní haly, skladové
komplexy apod.). Výše uvedené základní parametry je možno vzájemně kombinovat, přičemž ale
vždy musí vyjadřovat (vymezovat) prostorové uspořádání zástavby v třídimenzionálním prostoru. Z
toho je patrné, že pro prostorové uspořádání zástavby není možno použít samostatně např. jen plošný
nebo výškový parametr.
3. Podmínky umisťování staveb v nezastavěném území

Dle ustanovení § 18 odst. 5 platného stavebního zákona v nezastavěném území lze v souladu s jeho
charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospo28
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dářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.
Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně
oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace
výslovně nevylučuje.
V řešeném území se nacházejí stabilizované dostatečně dimenzované plochy zemědělské výroby
umožňující další intenzifikaci, takže v návrhu územního plánu není v podmínkách pro využití PRZV v
nezastavěném území, s výjimkou vymezených Ploch soukromé zeleně (ZS), přípustné další umisťování staveb a zařízení pro zemědělství. Vzhledem k absenci zdrojů nerostných surovin není rovněž
přípustné umisťování staveb a zařízení pro těžbu nerostů. S ohledem na charakter území, stabilizovaný
silniční dopravní skelet, dostatečnou síť stávajících zpevněných účelových komunikací, není v
nezastavěném území přípustné umisťování staveb a zařízení veřejné dopravní infrastruktury. S
ohledem na stávající rekreační potenciál řešeného území (viz výše podkapitola 3.5, oddíl 3.5.3, písm.
c) Rekreace a cestovní ruch) není v nezastavěném území, s výjimkou cyklistických stezek, přípustné
umisťování staveb a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu.
V nezastavěném území lze, až na výjimky uvedené v podmínkách pro využití PRZV, umisťovat
zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, jakož i veřejnou technickou infrastrukturu,
která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní užívání a využití těchto ploch.

b) Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu
Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu je uvedeno v kapitole 6 Územního plánu, podkapitolách 6.3 Stanovení podmínek prostorového
uspořádání a 6.4 Základní podmínky ochrany krajinného rázu.
Řešené území obce Mladějovice leží na rozhraní severního okraje úrodné Hané a nastupujícího
Nízkého Jeseníku. Nejstarší, slovanské, osídlení vznikalo právě v údolních nivách, na dolinách, kolem
potoků a řek a teprve potom postupovalo proti proudu vodních toků až k rozvodí. Řešené území náleží
do oblasti lidového domu Horní Hané.
1. Struktura a charakter osídlení a obytné zástavby

Obec Mladějovice se nachází v centrální části Olomouckého kraje. Jádro obce vzniklo okolo
kostela na výrazném výběžku předhůří Nízkého Jeseníku do rovin Hornomoravského úvalu, protaženého ve směru severovýchod-jihozápad. Kostel samotný stojí v dominantní poloze a tvoří zdaleka
viditelný krajinný a orientační prvek. Osídlení území – stejně jako název – pocházejí již ze slovanských dob. Severozápadní část má pahorkatinný úvalový charakter, jihovýchodní je rovinatou nivou.
Zastavěné území obce je obklopeno převážně poli. Hlavní komunikační osy probíhají ve směru
severozápad-jihovýchod, a to silnice (středem obce) a železniční trať (severním okrajem obce).
Zastavěné území obce svědčí o dlouhodobém vývoji a má charakter vzájemně propojených
ulicovek. Hlavní z nich je tvořena náves, částečně uprostřed zastavěná objektem bývalého mlýna. Tato
náves je kolmá na hřbetní osu zmíněného geomorfologicky významného prvku a prochází jí silnice II.
třídy Šternberk – Uničov. Další osa sleduje hřbet vyvýšeniny, a z hlediska obce je zákončena dvěma
významnými místy – na severovýchodě je to železniční zastávka, na jihozápadě kaple s křížovou
cestou. Tyto dvě osy se kříží u kostela. Třetí osu tvoří silnice do Hnojic, která odbočuje z hlavní
silnice ve východní části obce a kopíruje patu svahu vyvýšeniny. Další dominantou je plocha
zemědělského družstva u jihozápadní paty vyvýšeniny. Ve vztahu k obci je tato zástavba hmotově
nevyvážená a tvoří výrazně negativní dominantu, a to jak při pohledu na vyvýšeninu z jihu, tak
z vyvýšeniny směrem k jihozápadu.

29

ÚZEMNÍ PLÁN MLADĚJOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

Mimo souvisle zastavěné území obce se nachází ještě několik zastavěných enkláv. Shluk domů
přibližně 400 m jihovýchodně od obce se nazývá Dolní kolonie a jedná se o ulicovou zemědělskou
kolonii z 19. století. Přibližně 1,6 km vzdušnou čarou jižně od centra obce se nachází Dolní
Mladějovice s dominantním areálem zemědělské živočišné výroby doplňovaným několika bytovými a
rodinnými domy. Severozápadně od Mladějovic se v lokalitě Horní kolonie – Březina, ve vzdálenosti
cca 1,6 km u silnice do Uničova, nachází část původní obytné zástavby s nyní dominantním areálem
firmy KIWEK METAL s.r.o. Jihozápadně od obce se nachází velký areál zemědělské výroby.
V Mladějovicích se dosud zachovala celá řada objektů nesoucích rysy původní zástavby. Místy je
však tato zástavba poznamenaná pozdějšími úpravami. Přibližný obraz o původním charakteru
zástavby poskytuje zástavba v prostoru návsi a navazujících uličkách, včetně hospodářských budov a
stodol, situovaných v zahradách, které přiléhají k obytné zástavbě. Část hospodářských budov je dosud
zachována, některé v původním stavu, bez následných úprav a dostaveb. Střed obce si dosud uchovává
původní urbanistickou stopu a část obce i původní měřítko zástavby, tj. měřítko objektů odpovídá
původní parcelaci. Nejvýznamnější dominantou obce je kostel sv. Maří Magdalény na severozápadním
závěru návsi, v jejím nejvyšším místě. Příčně od podélné osy návsi se ve vzdálenosti cca 200 m, v
přímé pohledové návaznosti na kostel, nachází na nejvyšším místě protáhlého návrší, v sousedství
místního hřbitova, malá kaple a 14 zastavení Křížové cesty, která je důležitou součástí urbanistického
půdorysu Mladějovic. Navíc se výrazně uplatňuje v dálkových pohledech od Hnojic.
Na okrajích původní zástavby byla postupně povolována výstavba nová, která již ne zcela
navazovala na charakter původní zástavby. Jedná se především o výstavbu na severním, jihozápadním
a východním okraji obce. Na rozdíl od zástavby původní, se odlišuje svou výškovou hladinou - jedno a
půl až dvě obytná podlaží. Společně se změnou výškové hladiny došlo i ke změnám půdorysu nově
stavěných domků, který přešel z původně dvorově uspořádané zemědělské usedlosti na soliterní
výstavbu, kdy jsou samostatné jak obytné objekty, tak objekty hospodářské. Další zásahy byly
uskutečněny v průběhu 60. let, kdy docházelo k modernizacím a úpravám původních objektů, které již
důsledně nerespektovaly původní charakter zástavby. Přestože se jedná o zásadní typologické změny,
nepůsobí tato nová zástavba až tak příliš rušivě, jak je tomu v jiných vesnicích a lze konstatovat, že
Mladějovice dosud neztratily svou původní identitu.
2. Požadavky na novou zástavbu

Nová zástavba musí vycházet z charakteru původní a musí být přizpůsobena okolní zástavbě
(princip kontinuity zástavby). Zvláštní důraz musí být při umisťování nových objektů kladen na
podlažnost zástavby, objem objektů, zastavění pozemků, tvar a krytinu střechy. Nově umisťovaná
výstavba by měla být převážně jednopodlažní, v odůvodněných případech, zejména s ohledem na
okolní zástavbu je přípustná i dvoupodlažní zástavba. Stavby mohou být podsklepeny, zastřešení –
v návaznosti na okolní zástavbu – preference sedlových, případně valbových střech se sklonem cca 38
až 45 stupňů.
Při umisťování a povolování nové výstavby je třeba vycházet z následujících zásad:
 ochrana obrazu místa a siluety obce v typických pohledových vazbách před pronikáním cizorodých
vlivů,
 při umisťování staveb, které mohou krajinný ráz výrazně narušit, vždy provádět posouzení dopadu
stavby na krajinný ráz,
 neumisťovat nové stavby na pohledové horizonty, na exponované polohy, zabránit vzniku
solitérních staveb ve volné krajině - respektovat původní charakter půdorysného uspořádání,
 regulace výstavby nových rodinných domů tak, aby nenarušovaly cizorodým vzhledem nebo
nepřirozenou barevností ráz zastavěného území obce a nevytvářely negativní vizuální dominanty,
upřednostňovat ty stavby, které svým charakterem, barevností a použitým materiálem harmonizují
s okolím,
 upřednostnit možnost přestavby, rekonstrukce některých objektů před novou zástavbou.
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3.5.7. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení
a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti
Nejsou vymezeny žádné plochy s povinností zpracování územní studie.

3.5.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
a) Veřejně prospěšné stavby
Územním plánem jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu. Územním plánem Mladějovice jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby (VPS):





cyklistická stezka (VD1) 5 [DS1] 6
cyklistická stezka (VD2) [DS2]
cyklistická stezka (VD3) [DS3]
cyklistická stezka (VD4) [DS4]

b) Veřejně prospěšná opatření
Jako veřejně prospěšná opatření jsou vymezeny plochy určené pro realizaci chybějících ploch
lokálních biocenter a lokálních biokoridorů. Územním plánem Mladějovice jsou vymezena tato
veřejně prospěšná opatření (VPO):
















dílčí část chybějícího lokálního biocentra U svodnice (VU1) 7 [NP1] 8
dílčí část chybějícího lokálního biocentra Za vodou (VU2) [NP2]
dílčí část chybějícího lokálního biocentra Za vodou (VU3) [NP3]
dílčí část chybějícího lokálního biocentra Babický rybník (VU4) [NP4]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru U svodnice – Za tratí (VU5) [NPx2]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru U svodnice – Za tratí (VU6) [NPx3]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru Za vodou – U svodnice (VU7) [NPx4]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru Za vodou – U svodnice (VU8) [NPx5]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru Za tratí - Pálená (VU9) [NPx1]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru Strachov - Pálená (VU10) [NPx10]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru Strachov - Pálená (VU11) [NPx11]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru Strachov - Pálená (VU12) [NPx12]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru Nivy – Podlesí (VU13) [NPx9]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru Babický rybník – Nivy (spojka) (VU14) [NPx8]
dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru Společník-Babický rybník – Babický rybník – Nivy
(spojka) (VU15) [NPx6]
 dílčí úsek chybějícího lokálního biokoridoru Babický rybník – Nivy (spojka) (VU16) [NPx7]

5

Označení VPS dle grafické části dokumentace: A.2.6. Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření.
Označení navržené zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití dle grafické části dokumentace: A.2.2. Hlavní výkres.
7
Označení VPO dle grafické části dokumentace: A.2.6. Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření.
8
Označení navržené zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití dle grafické části dokumentace: A.2.2. Hlavní výkres.
6
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3.5.9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo
Nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo.

3.5.10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Nejsou stanovena žádná kompenzační opatření ve smyslu § 50 odst. 6 stavebního zákona.

3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu
k rozboru udržitelného rozvoje území
a) Horninové prostředí a geologie
1. Charakteristika řešeného území

a) Geomorfologické poměry
Řešené území leží v geomorfologických celcích Nízký Jeseník (severní část) a Hornomoravský
úval (jižní část). Celé řešené území můžeme popsat jako plochu až členitou pahorkatinu, částečně
tvořenou náplavovými kužely vodních toků stékajících z Jeseníků. Typické jsou široké údolní nivy
potoků pozvolna přecházející do nízkých rozvodních plošin, které jsou většinou překryty sprašemi.
Určitou terénní anomálií jsou suky v západní polovině řešeného území, tvořené velmi odolnými
horninami a představující výběžky Nízkého Jeseníku od Hornomoravského úvalu. Suky jsou vesměs
pokryty sprašemi a svahovými sedimenty.
b) Geologické poměry
Geologický podklad území, které tvoří jižní podhůří jesenických pohoří, je budován převážně
metamorfovanými horninami (především drobami a břidlicemi andělskohorských a hornobenešovských vrstev), zvrásněnými prvohorními sedimenty a devonskými vulkanity. Tyto horniny jsou
částečně překryty pleistocenními sprašemi eolického původu a svahovými sedimenty.
Neogenní sedimenty jsou tvořeny pestrou sérií písků a jílů a štěrků. Střídají se většinou nevápnité
křemenné písky všech barev s polohami jílovitých, jemně až středně zrnitých, křemenných, jemně
slídnatých nevápnitých písků. Často se vyskytují polohy písčitých, slídnatých nevápnitých jílů s málo
tříděnými křemennými zrny. Místy se vyskytují až několik metrů mocné polohy bělavých až světle
zelenavě šedých kaolinických jílů. Sedimenty jsou většinou bez fosílií.
Ze severovýchodu zasahují do území nejstarší zde známé, devonské sedimenty. Jedná se o zlomem
oddělený, kuželovitý suk l km východně od Mladějovic. Hlavní zastoupení zde mají diabasy,
diabasové tufy a tufity, zčásti i metamorfované. Nadloží tvoří diskordantně uložený spodní karbon.
Vlastní zastavěné území Mladějovic a kopec Strachov (opět oddělený od Jeseníků zlomem) jsou
tvořeny spodnokarbonskými sedimenty. Jedná se o benešovské vrstvy, které jsou stáří tournai - spodní
visé. Jsou tvořeny flyšovými cykly (částečně gradačně vrstvenými), v nichž však naprosto převládají
psamity. Psamity většinou vystupují v polohách decimetrových až metrových. Převahu mají droby a
drobové pískovce jemně zrnité. Obsahují vtroušené valounky. Jsou černošedé, zelenavě temně šedé i
zelenošedé. Textura horniny je masivní, struktura až jemně psamitická, nestejnozrnná, vytřídění
nedokonalé. Odlučnost drob je tlustě lavicovitá až deskovitá. Jsou tvořeny jako podstatnými
součástkami křemenem, ortoklasem, oligoklasem až andesinem, chloritem, muskovitem, biotitem.
Struktura je bazální až pórová.
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Kvartérní uloženiny v řešeném území náleží jednak typu fluviálnímu (náplavy vodních toků) a dále
jsou to sedimenty eolické (předševším spraše a sprašové hlíny).
2. Ochrana proti radonu

Podle mapy radonového rizika (1:50 000) se převážná část řešeného území obce Mladějovice
nachází v přechodném radonovém indexu (3. stupeň z 5). Severní okraj katastru, severovýchodní a
jihozápadní okraj obytného území se nachází ve středním radonovém indexu (4. stupeň z 5). Podrobné
posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá měření objemové aktivity
radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé lokality a stavby, která budou provedena v navazujících
stavebně správních řízeních.
3. Ložisková území nerostných surovin

 V řešeném území nejsou evidovány ani vymezeny žádné zdroje nerostných surovin:
 Územním plánem nejsou navrženy žádné plochy pro těžbu nerostných surovin
4. Poddolovaná území

Do SV okraje k.ú. Mladějovice u Šternberka zasahuje lokalita, v níž v minulosti probíhala těžba.
 poddolované území Řídeč – Krakořice, železné rudy (ID: 4198)9
5. Sesuvná území

V řešeném území nejsou evidována žádná sesuvná území.

b) Vodní režim
1. Současný stav

Hlavním recipientem katastrálního území Mladějovice u Šternberka je vodní tok Říčí (IDVT
10206477), protékající západním okrajem katastrálního území ve směru sever – jih. Vodní tok Říčí, je
levostranným přítokem vodního toku Oskava, do kterého ústí u obce Štěpánov.
 Rybný potok (IDVT 10194751), Řídečský potok (IDVT 10207341), bezejmenný přítok (IDVT
10205410) a vodní tok Zlatá Kačena (IDVT 10192791) jsou levostrannými přítoky vodního toku
Říčí.
 Rybný potok (IDVT 10194751) se svým bezejmenným levostranným přítokem (IDVT 10203337)
tvoří část severozápadní hranice katastrálního území Mladějovice u Šternberka.
 Severozápadně zastavěného území obce, ve směru severovýchod - jihozápad protéká Řídečský
potok (IDVT10207341), se svým bezejmenným pravostranným přítokem (IDVT 10203999) a levostranným přítokem - Zlatý potok (IDVT 10189256).
 Část západní hranice katastrálního území Mladějovice u Šternberka tvoří bezejmenný levostranný
přítok vodního toku Říčí (IDVT 10205410).
Severně zastavěného území obce Mladějovice je ze Zlatého potoka (IDVT 10189256) odebírána
část jeho průtoku, která je vedena vodním tokem Zlatá Kačena (IDVT 10192791. Koryto vodního toku
Zlatá Kačena je od svého napojení na Zlatý potok po zaústění do soukromé vodní plochy - rybníka
(vlastníci Pavel a Martin Jurdičovi) v severní části obce v majetku Pavla a Martina Jurdičových. Odtok
z vodní plochy - rybníka je zatrubněn DN 800. Sloužil původně jako přivaděč pro pohon technologického zařízení mlýna. Tento pohon v současné době není využíván. Odtok z vodní plochy rybníka protéká středem zastavěného území obce zčásti zatrubněným úsekem DN 800, zčásti otevřeným korytem. Zatrubněné úseky vodního toku Zlatá Kačena jsou součástí kanalizačního systému –
9

Zpracováno dle Surovinového informačního systému dostupného na: http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5
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součástí stok dešťové kanalizace obce Mladějovice. Pod jižním okrajem zastavěného území obce je
zatrubněný úsek vodního toku Zlatá Kačena vyústěn a dále pokračuje otevřeným korytem.
Část jižní hranice katastrálního území Mladějovice u Šternberka tvoří Babický potok (IDVT
10191783), který je levostranným přítokem vodního toku Zlatá Kačena.
V blízkosti Babického potoka, jižně pod areálem firmy Madesa (statek), se nachází malá vodní
plocha – rybník, jejíž majetkoprávní vztahy však ještě nejsou zcela vyřešeny.
Vodní tok Říčí (IDVT 10206477), Rybný potok (IDVT 10194751) se svým bezejmenným
levostranným přítokem (IDVT 10203337), bezejmenný levostranný přítok vodního toku Říčí (IDVT
10205410), vodní tok Zlatá Kačena (IDVT 10192791) se svým bezejmenným levostranným přítokem
(IDVT 10191910), Babický potok (IDVT 10191783) jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod
Horní Morava Olomouc, provoz Olomouc.
Řídečský potok (IDVT 10207341) se svým bezejmenným pravostranným přítokem (IDVT
10203999) a levostranným přítokem - Zlatý potok (IDVT 10189256) jsou ve správě Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk.
V severozápadní části k.ú. Mladějovice u Šternberka se nachází hlavní odvodňovací zařízení HOZ
Mladějovice 1 (ID 5060000199-11201000), zaústěné zprava do Řídečského potoka. Jedná se o
otevřený profil, celkové délky 0,86 km, které bylo vybudováno v roce 1914. Jižně zastavěného území
obce Mladějovice se nachází hlavní odvodňovací zařízení HOZ Mladějovice 2 (ID 506000019811201000), zaústěné zprava do vodního toku Zlatá Kačena. Jedná se o otevřený profil, celkové délky
0,50 km, které bylo vybudováno v roce 1914. V jihozápadní části katastrálního území Mladějovice u
Šternberka se nachází hlavní odvodňovací zařízení HOZ Komárov Paseka. Jedná se o zatrubněný
profil, celkové délky 0,66 km, které bylo vybudováno v roce 1985. Hlavní odvodňovací zařízení HOZ
jsou v příslušnosti hospodařit Státním pozemkovým úřadem.
V severním okraji k.ú. Mladějovice u Šternberka tvoří HOZ (ID 10187033) část severozápadní
hranice katastrálního území Mladějovice u Šternberka a je zaústěno zleva do bezejmenného levostranného přítoku Rybného potoka. Jihovýchodním okrajem katastrálního území Mladějovice u Šternberka
protéká HOZ (tzv. Hraniční potok, příp. Lískovec) (ID 10188934), spolu se svým levostranným
přítokem HOZ (ID 10193599) je zaústěno zprava do Babického potoka. Tato zařízení jsou ve správě
zbytkové organizace ZVHS-HOZ
Správci vodních toků i staveb vodních děl (HOZ) mohou při výkonu správy vodních toků, pokud je
to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících
s korytem vodního toku a to nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. Správci vodních toků neuvažují
s žádnými úpravami vyjma běžné údržby, která spočívá v zajištění průtočnosti koryt toků a v probírce
břehových porostů.
2. Navrhované řešení

V převážné části řešeného území se silně projevuje větrná eroze, v severní části řešeného území
také vodní eroze. V celém řešeném území musí být zajištěna důsledná ochrana stávajících prvků a
segmentů krajinné zeleně a současně musí být realizováno zakládání nových ekologicky stabilních
porostů převážně liniového charakteru, vytvářejících jednak protierozní opatření, jednak opticky
rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí. Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále
zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením
protierozních bariér a celkovým zvyšováním ekologické stability. V grafické části dokumentace
(výkres A.2.5. Koncepce uspořádání krajiny) jsou tyto plochy označeny jako plochy vyžadující změnu
nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje.
Tak aby došlo ke skutečnému zlepšení stávajícího, v mnoha případech neutěšeného stavu, musí
dojít k realizaci konkrétních opatření v území. Stále totiž přetrvává velmi intenzivní využívání zemědělské půdy s cílem maximalizace zisků. Nadále přetrvává trend tento princip nijak neměnit, a naopak
udržet stávající stav co nejdéle. I proto zde zůstává stále zaorána celá řada původních polních cest,
jsou stále přiorávány potoční nivy až k břehovým hranám, a tam, kde by měla být vytvořena proti-
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erozní opatření, zůstávají zachovány obrovské hony orné půdy, které lze právě pro jejich velikost a
celistvost velmi výhodně obdělávat velkou zemědělskou technikou.
K zamezení negativního ovlivňování kvality povrchových i pozemních vod, je navržena koncepce
odkanalizování celého řešeného území, která je v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Olomouckého kraje. Navržené řešení je podrobně výše popsáno v této kapitole, podkapitole
3.4., v oddílu b) Technická infrastruktura, bodě 2. Odkanalizování této textové části Odůvodnění.
Realizací navrženého rozvoje (urbanizace) území nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních vod,
obzvlášť těch, které jsou zdroji pitné vody.
Navržený regulativ (stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) pro vodní plochy a toky (W) umožňuje ve vhodných úsecích vodních toků realizaci malých retenčních nádrží
s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení přívalových srážek.

c) hygiena životního prostředí
1. Ovzduší

Krajský úřad Olomouckého kraje má zpracovaný a vydaný Integrovaný program snižování emisí
Olomouckého kraje a aktualizovaný (3. aktualizace) Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni
zóny Olomouckého kraje. Z výše uvedených programů nevyplynuly žádné požadavky na řešení nebo
zapracování.
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010 (in: Věstník MŽP č. 2/2012) došlo v řešeném
území obce Mladějovice k překročení cílového imisního limitu pro troposférický ozón pro ochranu
zdraví lidí. Řešené území obce Mladějovice náleží do oblasti s dlouhodobě zhoršenou kvalitou
ovzduší10.
 Na jihozápadním okraji obce se nachází významný zdroj znečišťování ovzduší, jímž je areál živočišné výroby specializované na chov hovězího a vepřového dobytka. V části Dolní Mladějovice je
lokalizován další areál zemědělské výroby s obdobnou specializací. Pro zlepšení kvality ovzduší
bude třeba přísné dodržování technologické kázně při nakládání s živočišnými odpady. Nově
navržené plochy pro obytnou zástavbu ve vlastních Mladějovicích jsou situovány v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů znečišťování ovzduší ze zemědělské výroby. V místní části Dolní kolonie je
navržena plocha VZ1 určená pro zemědělskou výrobu, která na SZ bezprostředně navazuje na
stávající plochy obytné zástavby. V navazujících stavebně správních řízeních musí být prokázáno,
že provozem v navržené ploše zemědělské výroby nebude docházet k obtěžování stávající obytné
zástavby, ani nedojde k narušení pohody bydlení.
 Dalšími místními zdroji znečištění jsou některá lokální topidla na tuhá paliva, která by měla být v
budoucnu převedena na zemní plyn.
 Při ostatní činnosti v území (např. při umisťování nových provozoven) musí být v navazujících
správních řízeních zajištěna a učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke zvyšování emisní
zátěže v území.
2. Vlivy dopravy

Zastavěným územím obce prochází silnice II. a III. třídy, které jsou zdrojem zátěží ze silniční
dopravy. Výhledově by měly být negativní vlivy dopravy (emise, hluk) eliminovány formou stavebních a dispozičních opatření v rámci jednotlivých objektů situovaných podél silnic.

10

Zdroj: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1531
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3. Hluk z dopravy

a) Dopravní zátěž
Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky "Celostátního sčítání dopravy na silniční síti v
roce 2010", které zajišťovala brněnská pobočka Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. Sčítání
bylo provedeno na silnici II/444 na sčítacím stanovišti 7-1066.
Pro přepočet na sledovaný rok 2030 byly použity přepočtové koeficienty z TP 225 „Prognóza
intenzit automobilové dopravy“ (MD ČR, 2010) – L = 1,46, T= 1,04.
Tab. B.1. Roční průměrná denní intenzita za 24 hod. (RPDI)
silnice

stanoviště

II/444 – sever

7-1066

II/444 – jih

7-1060

III/4474

7-5400

III/444 21

7-5460

Rok
2010
2030
2010
2030
2010
2030
2010
2030

T
840
874
888
924
42
44
57
59

O
2655
3876
2409
3517
173
253
123
180

M
23
34
19
28
2
3
3
4

S
3518
4784
3316
4469
217
300
183
243

nd

nn

278

42

260

39

17

3

14

2

Tab. B.2. Použité symboly v tab. B.1.
T
O
M

Těžká motorová vozidla a přívěsy
Osobní a dodávkové automobily
Jednostopá motorová vozidla

S
Nd
na

Součet všech motorových vozidel a přívěsů za 24 hod.
Průměrná denní hodinová intenzita (06 - 22 hod.)
Průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.)

b) Výpočet hluku z dopravy
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a vyhlášky č.
523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich
přípravě (vyhláška o hlukovém mapování). Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (mezní hodnoty) jsou
stanoveny tímto předpisem.
1. Denní doba

 pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru ................................ +5 dB
 v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah ...................... +10 dB
 "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací ...................................................................... +20 dB
2. Noční doba







noční doba ................................................................................................................................ -10 dB
noční doba pro hluk ze železnice ............................................................................................... -5 dB
pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru ................................ +5 dB
v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah ....................... +10 dB
"stará hluková zátěž" z pozemních komunikací ....................................................................... +20 dB

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování
sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z
roku 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu 1995. Na
základě této směrnice byl zpracován výpočtový postup HLUK+, který umožňuje modelovat na
počítači hlukovou situaci, počítat hladiny hluku v jednotlivých bodech a vykreslovat izofony hluku v
zadaných výškách při detailním postupu.
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V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB, pokud
se nezohlední další korekce, což v případě železnice představuje 60 dB v denní a 55 dB v noční době
v ochranném pásmu dráhy, u hlavních komunikací představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq pro budovy bydlení, stanovená podle Nařízení
vlády ČR č. 272/2011 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací", ze silniční
dopravy je pro řešené území obce Mladějovice podél silnice II. třídy:
 denní doba (06 - 22 hod) ......... 60 db(A)
 noční doba (22 - 06 hod) ......... 50 db(A)
Pro výpočet hluku ze silniční dopravy se použije výpočtová rychlost 50 km/hod. Hluk je počítán v
zastavěném území pro pohltivý terén a rok 2030.
Tab. B.3. Hluk ze silniční dopravy
d
Úsek
II/444 – sever
II/444 – jih
III/4474
III/444 21

doba
den
noc
den
noc
den
noc
den
noc

sklon
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

n
278
42
260
39
17
3
14
2

F1
2,15
2,15
2,35
2,35
1,9
1,9
2,55
2,55

F2
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06

F3
1
1
1
1
1
1
1
1

X
634
96
648
97
34
6
38
5

Y
68,0
59,8
68,1
59,9
55,4
47,8
44,8
47,3

50
16
16
13
12

60
13
13
10,5
10
-

Tab. B.4. Použité symboly k tabulce č. B.3
Faktor vlivu rychlosti dopravního proudu a % podílu
nákladních vozů
F2 Faktor vlivu podélného sklonu nivelety komunikace
F3 Faktor vlivu povrchu vozovky
X Výpočtová veličina
F1

Y
n
d50
LAeg

Hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy
vozovky
Průměrná hodinová intenzita (den, noc)
Hranice území, v němž LAeg > 50 dB (A)
Ekvivalentní hladina hluku

Z uvedeného vyplývá, že nadlimitním hlukem je zasažena část stávající obytné zástavby.
c) Vyhodnocení a závěry
Z uvedeného vyplývá, že nadlimitním hlukem může být ve výhledu zasažena část obytné zástavby.
Případná protihluková opatření budou odpovídat konkrétním údajům. Konkrétní podmínky pro tato
opatření budou stanoveny v rámci následných stavebně správních řízení, v návaznosti na konkrétní
projektovou dokumentaci staveb.
Nově navržené plochy pro bydlení a občanské vybavení nejsou zasaženy nadlimitním hlukem.

d) Ochrana přírody a krajiny
1. Ochrana a tvorba přírody a krajiny

V řešení územního plánu jsou plně respektovány limity vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny (ochrana vodních toků a ploch, územní systém ekologické stability krajiny),
zákona o ochraně životního prostředí a dalších zákonných předpisů.
Je navrženo integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající segmenty zeleně,
prvky ÚSES. Tato základní síť by měla plnit funkci kostry ekologické stability, na níž by měla být
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postupně navázána další dílčí opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability území. Realizace
navržených opatření by měla mít i kladný vliv na krajinný ráz. Změna měřítka struktura krajinné mozaiky, zvýšení diverzifikace agrocenóz, zvýšení ochrany proti větrné erozi, apod. Vzhledem k tomu, že
se navržené řešení dotýká zejména nezastavěné části řešeného území, bude mít pozitivní vliv na vytváření příznivě životní prostředí včetně zvyšování jeho kvality, a současně ni-jak negativně neovlivní
hospodářský ani sociální rozvoj. Podrobný popis řešení ochrany přírody a kra-jiny je uveden v
kapitole 5 Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního plánu.
2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)

a) Základní východiska a širší vztahy
Základním podkladem pro tvorbu ÚSES v zájmovém území je ÚTP Nadregionální a regionální
ÚSES ČR (Společnost pro životní prostředí, Brno, 1996) který byl doplněn a aktualizován v Zásadách
územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK).
Z hlediska širších vztahů probíhají západně od řešeného území pomoravní trasy nadregionálních
biokoridorů K 90 (Vrapač, Doubrava – Ramena řeky Moravy) a K 136 (Ramena řeky Moravy – Chropyňský luh) s vloženým nadregionálním biocentrem 14 Ramena řeky Moravy západně od Žerotína. Z
nadregionálního biocentra Ramena řeky Moravy vybíhá severním směrem (na Uničov) trasa regionálních biokoridorů RK 909, RK 907, RK 907, … s vloženými regionálními biocentry 1811 (Na
Oskavě), 424, … Východně od řešeného území prochází trasa nadregionálního biokoridoru K 91
(Raškov - Jezernice) s vloženým regionálními biocentry (východně od Paseky: 1810 (Pasecký žleb),
427(Horní žleb), OK 34, jižně od Šternberka: 271 (Ales), …
V k.ú. Mladějovice u Šternberka nebylo vymezeno ani navrženo žádné biocentrum regionálního či
nadregionálního ÚSES, ani zde neprochází žádná část nadregionálního či regionálního biokoridoru.
b) Návrh lokálního územního systému ekologické stability
Na výše uvedený regionální ÚSES hierarchicky navazuje lokální ÚSES, který má v celém systému
ekologické stability specifické postavení. Stabilizačním působením biocenter, biokoridorů a interakčních prvků na okolní ekologicky méně stabilní území zabezpečuje provázanost a funkčnost celého
ÚSES. Tato síť ekologicky stabilizujících segmentů krajiny je základním kamenem vyšších systémů a
zároveň plní i funkci genetické zásobárny ke spontánnímu uchovávání regionálního genofondu volně
žijících organismů. Generel lokálního ÚSES pro k.ú. Mladějovice u Šternberka a navazující území
zpracoval autorský kolektiv Dujka & Arvita Zlín (Generel lokálního ÚSES okresu Olomouc v k.ú.
Mladějovice, Žerotín a Strukov, 10/1994).
Koncepce řešení vychází z vymezení ÚSES v sousedním k.ú. Hnojice, jižně od Mladějovic. Zde je
hlavní osou řešení vedení trasy lokálnícho biokoridorů ve směru JJV - SSZ v nivě potoka Říčí, resp.
Rybného potoka. U navrhovaného biocentra Společník (severně od Hnojic) se tato trasa větví. Východní větev je vedena SV směrem na obec Babice [lokální biokoridor Společník – Babický rybník],
kde je vymezeno funkční lokální biocentrum (LBC) Babický rybník. Z něho vybíhají dvě trasy
lokálních biokoridorů (LBK). První z nich je vedena mimo řešené území východně ve směru na obec
Babice, druhá [LBK Babický rybník - Nivy],vychází ze severního okraje LBC Babický rybník a je
trasována nejprve SZ směrem až k Hraničnímu potoku (Lískovci), kde se prudce stáčí a pokračuje
severovýchodním směrem nejprve na k.ú. Mladějovice u Šternberka a následně přechází na k.ú.
Babice u Šternberka až k LBC Nivy, které je vymezeno na sousedním k.ú. Babice u Šternberka. Pro
zvýšení ekologické stability a zajištění optimálního provázání obou výše uvedených LBK, je
východně od Dolních Mladějovic navržen ještě jeden kratší, posilující a propojující lokání biokoridor
(viz navržená plocha krajinné zeleně NPx6). Z LBC Nivy je SZ směrem, převážně na lesních
porostech, vedena trasa lokálních biokoridorů [LBK Nivy – Podlesí a LBK Podlesí - Strachov], v níž
jsou v řešeném území vložena dvě funkční lokální biocentra: LBC Podlesí a LBC Strachov. Z LBC
Strachov je vedena, z převážné části na sousedním k.ú. Komárov u Mladějovic, trasa chybějícího
lokálního biokoridoru [LBK Strachov– Pálená] propojující LBC Strachov s LBC Pálená vymezeném
na lesních porostech v k.ú. Paseka u Šternberka. Severozápadně od LBC Společník (k.ú. Hnojice) je v
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nivě Rybného potoka vedena západní větev lokálních biokoridorů [LBK Společník Za vodou a LBK
Za vodou – U svodnice]. V její trase jsou v řešeném území vložena dvě převážně chybějící lokální
biocentra: LBC Za vodou a LBC U svodnice. Z LBC U Svodnice pokračuje trasa LBK která je téměř
v celém svém průběhu chybějící, po SZ okraji řešeného území až k LBC Za tratí, vymezeném na
sousedních k.ú. Újezd u Uničova a Paseka u Šternberka [LBK U svodnice – Za tratí]. Z LBC Za tratí
pokračuje SV směrem trasa částečně chybějícího lokálního biokoridoru [LBK Za tratí - Pálená]
propojujícího LBC Za tratí s výše uvedeným LBC Pálená.
Tento základní ekologicky stabilizační skelet je dále účelně doplněn řadou interakčních prvků
kategorie ostatní (měl by být alespoň jedním koncem napojen na biocentrum nebo biokoridor a jeho
šířka by měla být min. 3 m).
3. Krajinný ráz

a) Charakter řešeného území
Řešené území, ležící v Hornomoravském úvalu v předhůří Nízkého Jeseníku, lze charakterizovat
jako rovinu s akumulačním terénem s nevýraznými nivami vodních toků. Krajinná scéna je otevřená, z
mnoha míst v extravilánu se otevírají významné pohledy na pohledové horizonty nadregionálního
významu – hřbety Jeseníků a jejich podhůří s jemnější mozaikou, které jsou v kontrastu s fádní zemědělskou rovinou Hané. Řešeným územím probíhá pohledový horizont lokálního významu. Dominantní
postavení má v území kromě kostela také návrší nad obcí se hřbitovem a křížovou cestou.
Většina katastru je využívána jako orná půda. Zájmové území tvoří základní intenzivně využívaná
antropogenní krajina (krajinný typ A podle Kocourkové, 1974). Katastrální území obce Mladějovice
lze tedy na základě charakteru jeho krajinné struktury zařadit do kategorie zemědělské krajiny v
rovině. Z uvedených údajů vyplývá, že jde o území s vysokou intenzitou velkoplošného zemědělského
využívání území a absencí lesních porostů i jiné krajinné zeleně. Na území katastru proběhlo
v minulosti neuvážené scelování zemědělských pozemků, čímž došlo k významnému narušení harmonického měřítka krajiny (nadměrná velikost bloků zemědělské půdy) a k setření žádoucí jemnější
mozaikovitosti krajiny. To se v otevřené rovinaté krajině projevilo výrazným ohrožením zemědělské
půdy větrnou erozí a snížením ekologické stability území. Současný stav krajiny není vyhovující,
zejména z důvodu vysoké intenzifikace zemědělské velkovýroby, která neodpovídá stanovištním
podmínkám. Ekologická nestabilita se projevuje zejména větrnou erozí. Nízká je i retenční kapacita
krajiny. Lesní porosty se zde, s výjimkou SV okraje, prakticky nevyskytují.
b) Vyhodnocení krajinného rázu řešeného území
1. Přírodní charakteristiky

 rovinatý až mírně zvlněný terén v zemědělské krajině Hané v podhůří Nízkého Jeseníku
 velmi nízký podíl krajinné zeleně kvalitní přirozené druhové skladby – chybí kvalitní vegetační
liniový doprovod vodotečí, polních cest, komunikací, rozptýlená krajinná zeleň
 jediným větším segmentem krajinné zeleně je les na severovýchodě katastrálního území
 ohrožení území větrnou erozí, vzhledem ke konfiguraci terénu a téměř chybějící krajinné zeleni
 územím protékají Řídečský potok, Hraniční potok, Říčí potok a potok Zlatá Kačena, které tvoří
společně se svými břehovými porosty, respektive jejich fragmenty, součást územního systému
ekologické stability lokálního významu
 za kostelem v obci rybník na potoce Zlatá Kačena
 v centru obce památná Mladějovická lípa velkolistá (stáří odhadováno na více než 700 let)
2. Kulturně historické charakteristiky

 dle etnografického členění náleží Mladějovice do etnografického regionu Haná
 slovanský původ obce doložen charakterem půdorysného uspořádání – tzv. slovanská okrouhlice
(domy ve středu obce jsou postaveny do tvaru uzavřené elipsy) s formovanou návsí
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 obec s výraznou zemědělskou tradicí
 blízkost města Šternberka, které je historicky významným centrem širokého území a také nedaleká
Olomouc s jedním z nejvýznamnějších duchovních center a poutních míst v České republice
Svatým Kopečkem, ovlivňují duchovní rozměr okolní krajiny
 velké množství drobných staveb sakrální architektury v obci i volné krajině – křížky, kapličky, jimž
je věnována velká péče, což vypovídá o kontinuálním vztahu obyvatel ke krajině a historickému
odkazu minulosti
 kostel sv. Máří Magdalény z konce 18. stol. v centru obce; kolem kostela množství sochařských děl
 křížová cesta - kaple a 14 zastavení Křížové cesty z 2. poloviny 19. století u místního hřbitova na
návrší nad obcí
3. Estetické charakteristiky

 hrubá mozaika velkých nedělených bloků orné půdy, která je na některých místech alespoň
zmírněna střídáním zemědělských kultur
 otevřená krajinná scéna, z mnoha míst v extravilánu se otevírají významné pohledy na pohledové
horizonty nadregionálního významu – hřbety Jeseníků a jejich podhůří s jemnější mozaikou, které
jsou v kontrastu s fádní zemědělskou rovinou Hané
 řešeným územím probíhá pohledový horizont lokálního významu
 vyrovnaná hladina zástavby s charakteristickým trojúhelníkovitým tvarem - vertikální dominanta
kostelní věže, která se uplatňuje téměř ze všech směrů a přístupových cest do obce
 dominantní postavení má v území kromě kostela také návrší nad obcí se hřbitovem a Křížovou
cestou
 negativním jevem je v území vizuální impakt plošně rozsáhlého areálu zemědělské výroby na jižním okraji obce, který výrazně popírá dominantní postavení kostela, narušuje vnímání významných
dálkových panoramatických pohledů a představuje prostor se sníženou hodnotou krajinného rázu
c) Návrh koncepce uspořádání krajiny
1. Cílové charakteristiky krajiny

Dle rozčlenění území Olomouckého kraje na krajinné celky (ZÚR OK - B.11. Výkres oblastí se
shodným krajinným typem) leží řešené území obce Mladějovice v krajinném celku: A. Haná. Cílovou
charakteristikou tohoto území je polní krajina, charakterizovaná zde jako široký prostor Hornomoravského úvalu. Navržené řešení respektuje zásady využívání stanovené pro tuto cílovou charakteristiku území, protože vytváří podmínky pro udržení charakteru otevřené kulturní venkovské
krajiny s dominantní zemědělskou funkcí
Navržené řešení respektuje zásady využívání stanovené pro výše uvedenou cílovou charakteristiku
území. Navržené řešení také preferuje dostavbu nezastavěných proluk v zastavěném území, respektuje
zásadu racionální redukce rozvoje sídla mimo zastavěné území a vytváří dostatečné podmínky pro
ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu. Vzhledem k tomu, že v nezastavěné
části řešeného území, s výjimkou severního a východního okraje obce, nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy, umožňuje navržené řešení vytváření příznivého životní prostředí včetně zvyšování jeho
kvality, a současně nijak negativně neovlivňuje hospodářský ani sociální rozvoj.
2. Cílový stav krajiny

Cílovým stavem je otevřená kulturní venkovská krajina s dominantní zemědělskou funkcí.
V řešeném území je třeba zajišťovat:
 ochrana obrazu místa v typických pohledových vazbách před pronikáním cizorodých vlivů
 respektování hladiny zástavby – ochrana harmonické siluety obce
 podpora a zdůraznění drobných sakrálních památek v krajině např. vhodnou výsadbou (solitéry
lip), odstranění taxonomicky nevhodných druhů dřevin
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 ochrana stávajících a zakládání nových ekologicky stabilních porostů – podpora a vytvoření
funkčních prvků územního systému ekologické stability
 podpora zakládání nových liniových prvků zeleně – doprovod vodotečí, polních cest a komunikací
v krajině, rozptýlená krajinná zeleň, křoviny apod. jako opatření proti větrné erozi, pro optické
rozčlenění stávajících nedělených nadměrných ploch polí a pro zvýšení rekreačního potenciálu
území
 plošné řešení protierozní ochrany s využitím krajinotvorných prvků
 založení izolační zeleně k odclonění esteticky nevhodného a pohledově exponovaného areálu
zemědělské výroby
 ochrana míst panoramatických dálkových pohledů, které významným způsobem zhodnocují území
 ochranu prostupnosti území – ochrana stávající cestní sítě v extravilánu obce a podpora rozvoje
cyklistických stezek (cyklostezek) pro využití rekreačního potenciálu krajiny v širším okolí.
Realizace níže popsaných souborů opatření by měla přispět ke zvýšení ekologické stability území,
zlepšení kvality vodního prostředí a posílení autoregulačních procesů v krajině.
Soubor opatření k udržitelnému hospodaření v krajině

Téměř celé řešené území se vyznačuje převažujícím zastoupením zemědělské půdy s minimálním
zastoupením trvalých travních porostů. Část orné půdy je erozně ohrožena, proto je třeba důsledně
minimalizovat erozní ohrožení půdy a zvýšit diverzitu využití území. Jsou navržena tato opatření:






rozdělení nadměrných bloků orné půdy
výsadba liniové zeleně vč. zasakovacích pásů krajinné zeleně
trvalé zatravnění erozně nejohroženějších ploch orné půdy
zakládání dočasných pásů hustě setých plodin
uplatnění zásad správné zemědělské praxe a šetrných technologií.
Soubor opatření k revitalizaci krajiny

Účelem navrženého souboru opatření zvýšení ekologické stability území, vodního režimu krajiny a
ochrany před povodněmi. Jsou navržena tato opatření:
 realizace navržených (chybějících) prvků ÚSES
 systém krajinné zeleně zvyšující retenci vody v krajině
 omezení intenzifikace zemědělské výroby a její přizpůsobení přírodním podmínkám
Soubor opatření k ochraně a obnově krajinného rázu

Tato opatření směřují k zachování produkční funkce krajiny a zachování stávajících přírodních a
kulturně – historických hodnot. Jsou navržena tato opatření:
 ochrana a rozšíření zeleně rostoucí mimo les
 ochrana významných krajinných prvků
 ochrana horizontu před umísťováním staveb, které by svou výškou či objemem narušily průběh
horizontu
 zachovat prstence zeleně kolem sídla (segmenty historické plužiny)
 respektovat vnější obraz sídla a symboliku kulturně-historických prvků.
 provázat systém sídelní a krajinné zeleně
Soubory opatření jsou navzájem propojeny a většinou mají multifunkční charakter. Navržená
jednotlivá opatření je možno realizovat postupně, ale žádoucí konečné mozaiky krajiny lze dosáhnout
až realizací všech dílčích opatření.
Dosud nezastavěné krajinné horizonty, které jsou zobrazeny ve výkresech B.2.2-1 Koordinační
výkres a A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny grafické části Odůvodnění a označeny jako plochy významně se uplatňujících pohledových horizontů lokálního významu, nesmí být narušovány výstavbou
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vizuálně negativně se uplatňujících vertikálních dominant jako jsou např. stožáry základ-nových stanic
GSM, větrné elektrárny apod. Maximální výška staveb by zde neměla přesahovat výšku 15 m.
3. Celkové shrnutí navržené koncepce

Nejcharakterističtějším znakem krajinného rázu řešeného území je setření harmonického měřítka
krajiny. V řešeném katastrálním území je velmi žádoucí zvýšení diverzity ve prospěch travních
porostů, které v současnosti prakticky chybí a zejména rozptýlené a liniové krajinné zeleně. Je nutno
zvážit, zda bude i nadále preferován výrobní charakter krajiny, který, jak je patrné, je spíše negativním
faktorem ovlivňujícím její podobu a také sociální a společenské souvislosti, nebo bude podporován
způsob obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje a tím současně posilován rekreační potenciál
se všemi souvisejícími aktivitami. Tomuto rozhodnutí je třeba přizpůsobit zásahy do krajinných
struktur. V celém katastrálním území musí dojít ke zvýšení diverzity, zejména ve prospěch liniové
zeleně, která zde má jen okrajové zastoupení. Poloha katastrálního území obce Mladějovice v předpolí
Jeseníků má významný rekreační potenciál zejména v oblasti cykloturistiky. Vzhledem k této poloze
obce a zachovalé síti polních cest je účelné dále zvyšovat prostupnost území, z něhož se nabízejí krásné panoramatické pohledy na okolní krajinu s pohledovým horizontem Nízkého Jeseníku a jeho
podhůří.

e) Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)a pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL)
Řešené území leží v Hornomoravském úvalu. Jedná se o rovinu s akumulačním terénem s nevýraznými nivami vodních toků. Ze současných procesů se nejvíce uplatňuje akcelerovaná eroze (větrná).
V půdním pokryvu převládají černozemě a hnědozemě, v nivách vodních toků nivní půdy, místy zamokřené a oglejené. Z hlediska kvality zemědělské půdy se zde vyskytují nejprodukčnější zemědělské
půdy. S I. třídou ochrany ZPF jsou to BPEJ: 3.03.00, 3.10.00, 3.11.00 a 5.11.00, s II. třídou ochrany
ZPF BPEJ: 3.11.10, 3.10.10, 3.14.00, 3.42.10, 5.42.00 a 3.58.00. III. třídu ochrany ZPF, zde mají půdy
zařazené do BPEJ: 3.13.00, 3.57.00, 3.59.00. Téměř celé katastrální území se nachází v I. a II. třídě
ochrany ZPF, takže realizací navržených ploch dojde k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF). Návrhem územního plánu ale nedojde k žádnému záboru PUPFL.
Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno v kapitole 4, podkapitole 4.4 Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkce lesa této textové části Odůvodnění.

f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Navržené řešení vyvolává požadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Nová dopravní infrastruktura vychází z požadavků na zajištění obsluhy nově navržených ploch pro
bydlení. Navržená technická infrastruktura (zásobování vodou, odkanalizování, zásobování energiemi,
likvidace odpadů) vychází z navrženého koncepčního rozvoje řešeného území a navazuje na stávající
nebo již dříve navržené sítě technického vybavení. Bez rozvoje dopravní a technické infrastruktury
nelze uvažovat o hospodářském a sociálním rozvoji.

g) Sociodemografické podmínky
Navržené řešení naplňuje požadavky na zajištění udržitelného rozvoje území, protože vytváří dobré
předpoklady pro zachování, obnovu a rozvíjení příznivého životního prostředí (ochrana životního
prostředí, ochrana přírody, krajiny a krajinného rázu, optimalizuje nároky na zábory půdního fondu) a
současně vytváří podmínky pro pozitivní demografický vývoj (nárůst počtu obyvatel), zlepšování a
rozvoj mimopracovních aktivit (turistika a cestovní ruch), zvyšování zaměstnanosti (rozvoj výroby a
služeb) a hospodářský rozvoj obce (nové výrobní plochy, doprava, technická infrastruktura).

42

ÚZEMNÍ PLÁN MLADĚJOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

h) Bydlení
Počet obyvatel v Mladějovicích mezi lety 1961 až 1970 poklesl o 24 obyvatel na 588 obyvatel. Po
tomto poklesu opět dochází k pozvolnému nárůstu až na 681 obyvatel v r. 2011. K 1.1.2013 zde žilo
683 obyvatel, tj. téměř o 100 obyvatel více než v r. 1970. Z toho je patrný přetrvávající zájem o
bydlení v Mladějovicích. Vývoj počtu obyvatel bude záviset jednak na věkové struktuře obyvatelstva
(přirozená obměna), ale také na migračních tendencích, kdy je žádoucí imigrace do sídla. Důležitou
roli zde bude mít přirozený pohyb obyvatelstva, prioritně reprezentovaný dojížďkou za prací. S tím
bezprostředně souvisí nároky na bydlení a odpovídající občanské vybavení. Aktivní bilance stěhování
obyvatelstva bude klíčovou pro další nárůst obyvatelstva. Proto byly v řešeném území navrženy
dostatečně dimenzované územní rezervy pro bydlení. Jako optimální cílová velikost obce Mladějovice
je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 750 obyvatel.

i) Rekreace
Pro rekreaci nejsou v území vytvořeny téměř žádné podmínky. V katastrálním území se nachází 8
neobydlených domů, které jsou využívány jako rekreační chalupy užívané k rekreaci. Vzhledem
k přírodním podmínkám řešeného území však není uvažováno s rozvojem pobytové rekreační funkce
obce. Řešené území má však velmi dobré předpoklady pro rozvoj cykloturistiky i jízdy na koni. Mimo
zastavěné území byly územním plánem vytvořeny podmínky umožňující zvýšení prostupnost krajiny,
včetně vytvoření komplexního systému, umožňujícího jak přímé propojení Mladějovic se sousedními
obcemi, tak i jejich vzájemné provázání v rámci mikroregionu Šternbersko.

j) Hospodářské podmínky
Vzhledem ke své poloze na spojnici (silnice II/444) Šternberska s Uničovskem má obec Mladějovice poměrně vhodné podmínky pro rozvoj výrobní funkce i nad rámec místních podnikatelských
aktivit. V obci jsou umístěny 3 areály zemědělské výroby, které ale nejsou plně využívány. Nenachází
se zde sice žádné zařízení průmyslové výroby, ale je zde lokalizováno několik větších živnostenských
provozoven. Kromě toho zde působí i další provozovny, které mají spíše charakter služeb nebo
občanské vybavenosti. Územní plán stabilizuje stávající plochy výroby a nově navrhuje dvě nové
výrobní plochy – pro smíšenou a zemědělskou výrobu. Realizace navržených ploch, včetně
intenzifikace stávajících výrobních ploch může mít pozitivní vliv na zvyšování ekonomického
potenciálu obce Mladějovice. Pokud by došlo k podstatnému zvýšení zaměstnanosti, měla by tato
skutečnost pozitivní vliv také na demo-grafický a sociální rozvoj. Důsledky na podmínky pro příznivé
životní prostředí (environmentální aspekty) jsou uvedeny výše pod písmem e) Ochrana zemědělského
půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

3.6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
3.6.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s cíli a úkoly stavebního
zákona
Jedním z hlavních cílů územního plánování, vyplývajících ze stavebního zákona, je ochrana
krajiny, jako podstatné složky prostředí života obyvatel. S ohledem na to územní plánování určuje
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území.
 Navržené řešení Územního plánu Mladějovice, které vychází z charakteru sídla, jeho potenciálů a
potřeb, je spolu s hlavními zásadami prostorového řešení podrobně popsáno v kapitole 2 textové
části Územního plánu.
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 Řešené území představuje kontrastní krajinu, silně poznamenanou intenzivní zemědělskou velkovýrobou. Podrobný popis koncepce uspořádání krajiny je uveden v kapitole 5 textové části
Územního plánu a také výše v podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. d).

3.6.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s republikovými prioritami
PÚR
Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyjádřených
v Politice územního rozvoje České republiky vyplývají zejména tyto požadavky:
 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice.
- Navržené řešení ÚP Mladějovice vychází ze stávající struktury osídlení, kterou dále rozvíjí, při
respektování limitů využití území a zohlednění záměrů z nadřazené ÚPD.
 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území.
- V rámci procesu zpracování ÚP Mladějovice byly objektivizovány a redukovány ty záměry na
provedení změn v území, které byly v rozporu s výše uvedenými požadavky, zejména záměry na
extenzivní výstavbu na plochách ZPF. Z tohoto důvodu byla vypuštěna dříve navrhovaná rozvojová plocha bydlení B711 situovaná mezi jižním okrajem Mladějovic a Dolní kolonií, částečně
byla redukována i dříve navrhovaná rozvojová plocha bydlení B8 v západní části Dolní kolonie,
byla vypuštěna plocha navržené občanské vybavenosti Ot2 a zásadním způsobem byla zmenšena
původně navržená rozvojová plocha průmyslu Vr1 v části Horní kolonie - Březina.
 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.
- Návrh řešení stabilizuje stávající výrobní areály. Vzhledem k tomu, že tyto areály mají ještě
některé volné objekty a plochy, je možné uvažovat o jeho intenzifikaci se záměrem umístění
průmyslové nebo přidružené výroby. V řešení je uplatněn princip účelné arondace jednotlivých
funkčních ploch, s cílem eliminace dílčích kolizí mezi jednotlivými funkcemi.
 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné
plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
- V řešeném území nejsou stanovena žádná záplavová území.
 Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
- Vzhledem k tomu, že obcí prochází silnice II. třídy, která je zdrojem hluku a imisí ze silniční
dopravy, jsou hlavní rozvojové plochy, určené pro bydlení, navrženy na okrajích obce.

11

Označení dle původního Územního plánu obce Mladějovice
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3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
a) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení
1. Obyvatelstvo

a) Retrospektivní vývoj počtu obyvatel
Křivka nárůstu počtu obyvatel měla stoupající charakter s kulminačním bodem v roce 1930, kdy
měly Mladějovice 748 obyvatel. Po válce dochází ke značnému propadu (550 obyvatel v r. 1950),
který byl důsledkem odsunu původního německého obyvatelstva a nového osídlovaní českým obyvatelstvem. Po dalším poklesu v roce 1970 (588 obyvatel) opět dochází k pozvolnému nárůstu až na 681
obyvatel v r. 2011. K 1.1.2013 zde žilo 683 obyvatel, tj. téměř o 100 obyvatel více než v r. 1970.
Tab. B.5. Vývoj počtu obyvatel za období let 1961 - 2011
Počet obyvatel
612
588
622
620
631
681

Rok
1961
1970
1980
1991
2001
2011

b) Prognóza vývoje počtu obyvatel
Podle stávajícího demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotlivých skupin obyvatelstva by měl počet obyvatel v Mladějovicích spíše stagnovat nebo jen mírně narůstat. Jedná se však o
pokles obyvatel přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může tento vývoj dokonce
akcelerovat ve prospěch dalšího přírůstku obyvatelstva, o čemž svědčí i nárůst počtu obyvatel mezi
lety 2001 a 2011 z 631 na 681 obyvatel, tj. o 50 obyvatel. Příčinou tohoto nárůstu je realizace obytné
zástavby v nových plochách určených pro výstavbu rodinných domů, zejména na severním (lokalita U
nádraží) a západním okraji obce (pod hřbitovem). Z toho vyplývá, že stabilizace, případně další nárůst
nového obyvatelstva, budou závislé právě na nové výstavbě bytů v rodinných domech.
Proto je nezbytně nutné navrhnout dostatečný počet ploch pro bydlení, protože možnost výstavby
je jednou z nejlepších možností jak stabilizovat obyvatele v místě a tím zároveň i zamezit dalšímu
poklesu počtu obyvatel. Demografická prognóza vývoje počtu obyvatel bude záviset jak na věkové
struktuře obyvatelstva, tak na jeho pohybu, tj. přirozené obměně a migraci 12. Velmi důležitým bude i
faktor přirozeného pohybu obyvatelstva, z nichž k nejdůležitějším patří pracovní dojíždění nebo
vyjíždění ze sídla, s tím spojené nároky na bydlení a možnosti nabídky občanské vybavenosti. Zde
bude hrát velkou roli blízkost a dobrá dopravní dostupnost měst Šternberk a Uničov i krajského města
Olomouc.
Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je s ohledem na stávající velikost obce
stanovena urbanistická rezerva ve výši 2 % z celkového zvažovaného počtu obyvatel.
Tab. B.6. Navrhovaný počet obyvatel včetně urbanistické rezervy
Rok
Navrhovaný počet obyvatel
Urbanistická rezerva 2 %
Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy

12

2020
700
14
714

2030
730
15
745

Migrace se skládá ze složek emigrace (odchod obyvatelstva z území) a imigrace (příchod obyvatelstva do území).
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2. Bytový fond

a) Údaje o stávajícím domovním a bytovém fondu
Zástavba v Mladějovicích, Dolní kolonii a Březině je převážně nízkopodlažní (1-2 podlaží), tvořená původními zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími rodinnými domky
izolovanými, v případě starší zástavby i řadově řazenými domky. Hlavní funkcí je bydlení doplňované
chovem drobného hospodářského zvířectva a využíváním užitkových zahrad a záhumenků. Ve
východní části obce se nachází jeden pětipodlažní panelový dům. Zástavba v místní části Dolní
Mladějovice na jižním okraji katastrálního území ve směru na Hnojice je, až na jeden původní domek,
tvořena pouze bytovými domy.
Vybrané údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011.
Počet domů celkem ..............................................................................................................................180
z toho trvale obydlené ..........................................................................................................................163
z toho neobydlené sloužící k rekreaci ......................................................................................................4
Počet neobydlených domů .....................................................................................................................17
Počet bytů celkem ...............................................................................................................................246
Počet neobydlených bytů........................................................................................................................34
Počet trvale obydlených bytů ...............................................................................................................212
Pro účely stanovení navrhovaného počtu obyvatel bylo provedeno srovnání průměrné obložnosti
veškerého bytového fondu13 v uplynulých třech dekádách a extrapolací byla stanovena prognózovaná
obložnost (zalidněnost)14 do r. 2030 - viz následující tabulky.
Tab. B.7. Údaje o obložnosti bytového fondu (počet obyvatel/byt) v letech 1980 – 2011
Rok
Počet obyvatel
Počet bytů (trvale obydlených)
Průměrný počet obyvatel/byt

1980
622
185
3,36

1991
620
185
3,35

2001
631
205
3,08

2011
681
212
3,21

b) Odhad potřeby bytového fondu
Tab. B.8. Předpokládaná potřeba bytového fondu do roku 2030
Rok
Výhledový počet obyv.
Odhad průměrného počtu osob/byt
Potřeba bytů v návrhovém období
Přirozený úbytek bytového fondu
Celková potřeba bytového fondu

2020
700
3,15
222
315
225

2030
730
3,10
235
416
239

3. Bilance kapacit navrhovaných ploch pro bydlení

Nové plochy pro bydlení jsou primárně směřovány do proluk ve stávající zástavbě, ale s ohledem
na stávající poměrně kompaktní charakter zástavby, je nová obytná výstavba směřována zejména na
její okraje. Výpočet uvažovaného minimálního počtu nových rodinných domů v navržených plochách
individuálního bydlení vychází jednak z konkrétního tvaru jednotlivých ploch, struktury okolní
zástavby a limitování plochy (zejména stávající technickou infrastrukturou), jednak z předpokladu, že
průměrná velikost budoucích stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů by se měla pohy13

Tj. včetně neobydlených domů a bytů, které jsou pro bydlení potenciálně disponibilní.
Zalidněnost bytu se vymezuje počtem osob, které v bytě bydlí a velikostí tohoto bytu. Při použití stanovených norem lze byty dále členit
na byty přelidněné, případně nedostatečně zalidněné (nedolidněné), resp. byty neobydlené nebo byty volné.
15
0,2 % z počtu bytů ve výchozím roce 2001 za 1 rok = [(219/100) x 0,2] x 7 = 3 byty/7 let
16
0,2 % z počtu bytů ve výchozím roce 2001 za 1 rok = [(219/100) x 0,2] x 10 = 4 byty/10 let
14
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bovat okolo 1000 - 1200 m2. Hlavními důvody pro stanovení této velikosti stavebního pozemku je
jednak snaha o zachování stávající struktury zástavby, která je zejména na okrajích, kde je směřována
většina navržených ploch, relativně rozvolněná, jednak potřeba zajištění ekonomické udržitelnosti
nové dopravní a technické infrastruktury, kterou bude nutno realizovat před zahájením realizace části
navržených ploch. V odůvodněných případech, např. při přechodu do volné krajiny, by se mohla blížit
i hranici 1500 - 2000 m2. Plochy větší než 2000 m2 nejsou v řešeném území žádoucí. Současně by
neměla být minimální velikost stavebních pozemků pro rodinné domy ve stávajícím zastavěném území
menší než 800 m2.
Tab. B.9. Navržené plochy pro bydlení v rodinných domech
Poř. č.
1
2
3
4
5

Označení
BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
celkem

Lokalita
Sever - U nádraží
SV- U rybníka
Východ – Pod skálou
Dolní kolonie
Dolní kolonie

Počet bytů17
15
3
7
3
2
30

4. Rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2030

V následujícím přehledu ze uvedena rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2030, která
vyplynula z analýzy vývoje počtu obyvatel a bytového fondu v řešeném území obce Mladějovice a
predikce demografické prognózy.
Počet domů celkem (2001) ...................................................................................................................159
Počet trvale obydlených domů (2001) ..................................................................................................151
Počet trvale obydlených bytů (2001)....................................................................................................205
Počet bytů sloužících k rekreaci ...............................................................................................................2
Předpokládaný úbytek byt. fondu 2014 - 2030 ........................................................................................7
Uvažovaná kapacitní rezerva potenciálních stavenišť (počet bytových jednotek) .................................30
Navrhovaný počet bytů v území včetně neobydlených (do r. 2030) – úbytek byt. fondu18 .................242
Průměrný počet osob/byt (r. 2030) ......................................................................................................3,10
Maximální kapacita území (do r. 2030) .............................................................................. cca 750 obyv.
Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 2 % z
navrhovaného počtu obyvatel.
Počet obyvatel v roce 2001 ..................................................................................................................631
Počet obyvatel v roce 2011 ..................................................................................................................681
Počet obyvatel na počátku r. 2013........................................................................................................483
Uvažovaný počet obyvatel v r. 2020 ....................................................................................................700
Uvažovaný počet obyvatel v r. 2030 ....................................................................................................730
Urbanistická rezerva (2 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2020 nad původně stanovený rámec ..............14
Urbanistická rezerva (2 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2030 nad původně stanovený rámec..............15
Uvažovaný počet obyvatel v r. 2020 včetně urbanistické rezervy .......................................................714
Uvažovaný počet obyvatel v r. 2030 včetně urbanistické rezervy .......................................................745
Rozdíl mezi maximální stanovenou kapacitou území v roce 2030 (750 obyvatel) a maximálním
uvažovaným potenciálním počtem obyvatel včetně 2 % urbanistické rezervy (745 obyvatel) činí 5
obyvatel. Z toho na jedné straně vyplývá, že je v řešeném území navrženo dostatečné množství ploch
pro bydlení, na straně druhé je patrné, že zde existují plochy umožňující umístění dalších cca 2 bytových jednotek (v rodinných nebo bytových domech) nad rámec prognózované potřeby v řešeném
území.
17
18

Navrhované počty bytů jsou pouze orientační
219 bytů (údaj z r. 2001) + celková kapacita bytů v navržených plochách BV (30 bytů) mínus počet bytů využívaných k rekreaci (2)
mínus předpokládaný úbytek bytového fondu (7 bytů.)

47

ÚZEMNÍ PLÁN MLADĚJOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

5. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení

Rozsah navržených ploch je, s ohledem na progresívní tendenci vývoje počtu obyvatel v poslední
sledované dekádě, přiměřený. Z tohoto důvodu nebyla navržena žádná redukce navržených ploch pro
bydlení.

b) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro výrobu
1. Bilance kapacit navrhovaných ploch pro výrobu
Tab. B.10. Navržené plochy pro výrobu
Poř. č.
1
2

Označení
VZ1
VS1
celkem

Lokalita
Dolní kolonie
Horní kolonie – Březina

Výměra v ha
0,340
1,301
1,641

Podrobný popis ploch navržených pro výrobu je uveden v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1,
písm. b), body: 5. Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) a 6. Plochy smíšené výrobní
(VS) této textové části Odůvodnění.
2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro výrobu

Současná výměra výrobních ploch ve správním území obce Mladějovice činí cca 16,1 ha, z toho
plochy zemědělské výroby cca 14,1 ha a plochy smíšené výroby 2 ha. Celková výměra nově navržených ploch pro výrobu činí cca 1,6 ha, což odpovídá přibližně jedné desetině stávajících výrobních
ploch. Z výše uvedeného se navržené plochy pro výrobu jeví jako úměrné.

4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb. část II odst.1a)
až d)
4.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území
4.1.1. Širší geografické vztahy
Obec Mladějovice leží severozápadně od města Šternberka ve vzdálenosti cca 5 km a od okresního
města Olomouce cca 25 km. Mladějovice leží na průjezdní komunikaci II/444, která zde propojuje
Šternbersko s Uničovskem a Mohelnickem. Severně od zástavby obce probíhá ve směru JV - SZ
železniční trať č. 290 (Olomouc - Hanušovice - Krnov). V Mladějovicích je umístěna železniční
stanice. Jižně od Mladějovic je ve výhledu uvažováno vedení trasy plavebního kanálu Dunaj - Odra Labe. Dálniční ani letecká doprava své zájmy v řešeném území nemají.
Z hlediska širších regionálních vazeb leží obec Mladějovice v dopravně velmi výhodné poloze,
neboť zde procházející komunikace tvořící levobřežní komunikační osu údolí Moravy. Díky nim je zajištěna dobrá dostupnost jak do spádových měst Šternberka a Uničova, tak do vzdálenějších center,
jako jsou Šumperk či Olomouc. Území se dále nachází ve stabilní krajině bez náchylnosti k velkým
přírodním katastrofám.
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4.1.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály
Správní území obce tvoří jen jedno katastrální území: Mladějovice u Šternberka. Toto katastrální
území má rozlohu 1044 ha. Na severu sousedí Mladějovice s k.ú. Paseka u Šternberka, na
severovýchodě s k.ú. Komárov u Mladějovic, na východě s k.ú. Řídeč a Krakořice, na jihovýchodě s
k.ú. Babice u Šternberka, na jihu a jihozápadě s k.ú. Hnojice a na západě s k.ú. Újezd u Uničova.
Obecně nejpříznivějším potenciálním předpokladem dalšího vývoje obce Mladějovice je její poloha
na silnici II/444 v blízkosti města Šternberka a geomorfologické poměry umožňující rozvoj bydlení i
výrobní funkce. Navržené řešení územního plánu vytváří optimální podmínky pro rozvoj jednotlivých
územních potenciálů.

4.1.3. Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi
Obec Mladějovice sestává z několika samostatných, prostorově oddělených částí. Ve střední části
katastru leží vlastní Mladějovice, na něž na jihovýchodě volně (cca 200 m) navazuje lokalita Dolní
kolonie s 9 domy. Severozápadně od Mladějovic leží ve vzdálenosti cca 1,5 km u silnice do Uničova
tzv. Horní kolonie – Březina, tvořená 4 původními obytnými domy a novým výrobním areálem firmy
KIWEK. Ve vzdálenosti cca 350 metrů jihozápadně od Mladějovic se nachází velký stabilizovaný
areál zemědělské výroby. Zcela prostorově oddělenou část Mladějovic tvoří na spojnici Mladějovic s
Hnojicemi Dolní Mladějovice (jižně od obce ve vzdálenosti 1,2 km vzdušnou čarou), které jsou
tvořeny velkým zemědělským statkem (tzv. zbytkový statek po pozemkové reformě) a několika bytovými domy.
Obec Mladějovice je samostatným izolovaným sídlem a není srostlá s žádnou další obcí nebo její
částí. Není navrženo srůstání Mladějovic s jinou obcí, přestože sousední obec Komárov má územním
plánem navržený rozvoj obytné zástavby za jižním okrajem Komárova až po hranici s k.ú. Mladějovice u Šternberka.
Mladějovice využívají část chybějící základní vybavenosti a vyšší občanskou vybavenost zejména
ve Šternberku, případně v Uničově, ostatní vyšší občanská vybavenost je využívána v Olomouci.
V územním plánu je řešena koordinace návaznosti prvků ÚSES, dopravní a technické infrastruktury na sousední katastrální území. Územní plán Mladějovice navazuje na územní plány sousedních obcí Paseka, Komárov, Řídeč, Babice, Hnojice, Újezd a města Šternberk (místní část Krakořice)
a není s nimi v rozporu.

4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
4.2.1. Vyhodnocení požadavků ze schváleného zadání
Územní plán Mladějovice je zpracován v souladu se schváleným Zadáním územního plánu Mladějovice.
Ad) A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
19
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Vyhodnocení výše uvedených požadavků je uvedeno v kapitole 2, podkapitole 2.1. Soulad
územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem této
textové části Odůvodnění.
Požadavky vyplývající z rozvojových programů a koncepcí Olomouckého kraje jsou zapracovány
do celkové koncepce řešení územního plánu a splnění požadavků z nich vyplývajících je uvedeno
kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11 Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení,
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území této textové části B.1. Odůvodnění.
19

Název kapitoly ze schváleného Zadání
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Ad) B.Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Obecné požadavky na respektování konkrétních limitů využití území jsou jednak předmětem
vlastního řešení územního plánu (jedná se o limity, z nichž územní plán vychází, a které musí
respektovat, územní plán je tedy nenavrhuje), jednak jsou zobrazeny v grafické části dokumentace
Odůvodnění v Koordinačním výkresu.
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) jsou zapracovány do
celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené řešení požadavků vyplývajících z ÚAP, je
uvedeno v textové části Územního plánu v kapitolách 2. Základní koncepce rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje jeho hodnot (dále jen kapitola 2 Územního plánu), 3. Urbanistická koncepce, včetně
vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně (dále jen kapitola 3 Územního
plánu), kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování (dále jen
kapitola 4 Územního plánu), kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostných surovin a podobně
(dále jen kapitola 5 Územního plánu), kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (dále jen kapitola 6 Územního plánu) a také textové části Odůvodnění
v kapitole 3, podkapitole 3.5 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení (dále jen podkapitola 3.5
Odůvodnění), kapitole 4, podkapitole 4.4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (dále jen podkapitola 4.4
Odůvodnění).
Ad) C. Požadavky na rozvoj území obce

Požadavky na řešení vyplývající na rozvoj území jsou zapracovány do celkové koncepce řešení
územního plánu. Navržené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno v kapitole 3.
Územního plánu a podkapitolách 3.5 a 4.4 Odůvodnění.
Ad) D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území - urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené řešení
předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno v kapitolách 3, 5 a 6 Územního plánu, kapitole
4, podkapitole 4.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území (dále jen
podkapitola 4.1 Odůvodnění) a podkapitolách 3.5 a 4.4 Odůvodnění.
Ad) E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního
plánu. Navržené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno kapitole 4 Územního
plánu a v podkapitolách 3.5 a 4.4 Odůvodnění.
Ad) F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

V řešení územního plánu jsou plně respektovány požadavky archeologické památkové péče (celé
řešené území je územím s archeologickými nálezy) a požadavky památkové péče (prohlášené kulturní
památky, památky místního významu a urbanistické hodnoty území), které jsou graficky vyjádřeny
v Koordinačním výkresu grafické části Odůvodnění.
V řešení jsou zapracovány požadavky na ochranu krajinného rázu – viz kapitola 5 Územního plánu
a samostatný výkres A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny v grafické části Územního plánu, požadavky
na ochranu vod – viz kapitoly 4 a 5 Územního plánu a podkapitoly 3.5 a 4.4 Odůvodnění, a také
v Koordinačním výkresu grafické části Odůvodnění. V územním plánu jsou zapracovány požadavky
na řešení zeleně a územního systému ekologické stability – viz kapitola 5 Územního plánu a
podkapitola 4.4 Odůvodnění, samostatný výkres A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny a B.2.2 Koordinačním výkres. Požadavky na ochranu půdního fondu jsou vyhodnoceny v podkapitole 4.4 Odů-
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vodnění a samostatném výkresu Vyhodnocení požadavků na zábor půdního fondu v grafické části
Odůvodnění.
Ad) G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Požadavky jsou taxativně uvedeny v textové části Územního plánu v kapitole 8. Vymezení veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a v samostatném
Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací grafické části Územního plánu.
Ad) H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, například požadavky na
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými
rizikovými přírodními jevy)

Výše uvedené požadavky jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené
řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno zejména v podkapitolách 3.5 a 4.4
Odůvodnění, a také v Koordinačním výkresu grafické části Odůvodnění.
Požadavky pro zajištění obrany a bezpečnosti státu jsou uvedeny níže v této podkapitole, oddílu
4.2.3. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu
Ad) I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

 Územní plán navrhuje dostatečné množství ploch pro bydlení pro cílovou velikost obce Mladějovice, kdy je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 750 obyvatel. Nová obytná zástavba je
umisťována zejména na okraje zastavěného území
 Navržené řešení respektuje historický půdorys obce včetně památkově chráněných objektů,
památek místního významu i památkově hodnotných a zajímavých objektů. Kromě urbanizace
nových ploch byla prověřena i možnost konverze některých stávajících ploch v zastavěném území,
nejsou však navrženy žádné plochy přestavby.
 Navržené řešení stabilizuje stávající areály zemědělské výroby a navrhuje rozšíření areálu
zemědělské výroby v lokalitě Dolní kolonie a rozšíření areálu firmy KIWEK METAL v lokalitě
Horní kolonie – Březina.
 Navržené řešení vytváří formou stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití
vhodné podmínky pro intenzifikaci stávajících areálů zemědělské výroby včetně možností provozování nezemědělské výroby v areálu zemědělské (živočišné) výroby v lokalitě Dolní Mladějovice.
 Nejsou navrženy žádné nové plochy pro rekreaci.
 Nejsou navrženy úpravy ani změny v silničním dopravním skeletu, ale jsou navrženy nové plochy
pro realizaci dílčího úseku cyklistické stezky (cyklostezky) Šternberk – Uničov.
 Do řešení územního plánu je zapracován územní systém ekologické stability, je navrženo integrální
provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající části a segmenty zeleně, prvky ÚSES a
s ohledem na řešení protierozních opatření a krajinný ráz.
 Jsou vytvořeny podmínky pro zachování stanovišť, odkud se otevírají dálkové a panoramatické
pohledy na okolní krajinu. Navrženým řešením nedochází k narušení krajinného rázu ani dalších
hodnot území.
 Plocha rekultivované skládky na severním okraji obce Mladějovice je ponechána jako plocha
zeleně přírodního charakteru.
Ad) J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Výše uvedené požadavky jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené
řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno zejména v kapitolách 3 Územního
plánu, podkapitolách 3.5 a 4.4Odůvodnění a v grafické části Územního plánu ve výkrese A.2.1 Výkres
základního členění území a v Hlavním výkresu. Nejsou navrženy žádné plochy přestavby a řešené
území není součástí žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy. Současně byly vymezeny hranice
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zastavěného území a zastavitelných ploch, navrženy regulační podmínky (stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití – viz kapitola 6 Územního plánu.
Ad) K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií

Nejsou vymezeny žádné plochy s povinností prověření změn jejich využití územní studií.
Ad) L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Nejsou vymezeny žádné plochy a koridory, pro které by byly podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
Ad) M. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný
vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

V průběhu projednávání zadání Územního plánu Mladějovice nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani požadavek na vyhodnocení vlivů navrženého řešení na
životní prostředí.
Ad) N. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování
variant

Ve smyslu schváleného zadání nebylo požadováno zpracování konceptu řešení.
Ad) O. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Územní plán je zpracován v souladu s výše uvedenými požadavky.

4.2.2. Ostatní doplňující údaje
a) Odůvodnění způsobu zpracování
 V textové části odůvodnění jsou uvedeny i popisné části, vyjadřující současný stav, a to zejména
z důvodu doložitelnosti navrženého řešení, které se odkazuje na výchozí stav nebo data (např. při
výpočtech, či stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel – nezbytně nutné např. pro prokazování
odůvodněnosti množství navržených ploch pro bydlení, které budou odnímány ze ZPF apod.).
 V územním plánu jsou samostatně vymezeny plochy sídelní a krajinné zeleně. Důvodem vymezení
ploch zeleně na veřejných prostranstvích (sídelní zeleň) je skutečnost, že tyto plochy se sice
nacházejí uvnitř zastavěného území, ale není žádoucí, aby byly zastavovány. Tyto plochy jsou
rovněž součástí vymezeného systému sídelní zeleně (viz kapitola 3, podkapitola 3.3 Vymezení
systému sídelní zeleně textové části Územního plánu). S ohledem na strukturu krajinného uspořádání (krajinné matrice) řešeného území jsou samostatně vymezeny plochy soukromé zeleně a
plochy zeleně přírodního charakteru (plochy krajinné zeleně), protože svým specifickým charakterem a do jisté míry i monofunkčností, nesplňují podmínky pro zařazení do ploch smíšených
krajinných nezastavěného území, tak jak je definuje § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění,
ani do ploch zemědělských – viz § 14 citované vyhlášky.
 S ohledem na velikost a charakter sídla, jeho urbanistickou strukturu, jsou v řešení vymezovány i
plochy, které jsou menší než 0,2 ha.
 Grafická část územního plánu je zpracována v souladu s doporučenou metodikou pro digitální
zpracování územních plánů MINIS22 (dále jen metodika). Pro zhotovitele je závazný katalog jevů

52

ÚZEMNÍ PLÁN MLADĚJOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

vycházející z této metodiky, technické podmínky zpracování a předpis souborů a vrstev (datový
model).
 Z důvodu komplexnosti řešení jsou v koordinačním výkresu vyznačeny plochy krajinných horizontů včetně souvisejících ploch pro ochranu krajinných horizontů a plochy vyžadující změnu nebo
úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje.
 S ohledem na charakter řešeného území jsou v nezastavěném území, ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanoveny podmínky pro umisťování staveb, popř. jsou vymezeny stavby, které zde
umisťovat nelze.

b) Úprava dokumentace po společném jednání
Ve smyslu připomínek vzešlých ze společného jednání (§ 50 zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění), uplatněných stanovisek, posouzení krajským úřadem a pokynů pořizovatele k úpravě územního
plánu po společném jednání, byly provedeny následující úpravy dokumentace.
 Byla aktualizována hranice zastavěného území k 30.06.2014.

 Původní označení výrokové části „A.1 Návrh územního plánu“ (resp. Návrh) bylo v souladu
s přílohou č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění nahrazeno označením „A.1 Územní plán“
(resp. Územní plán).
 Z kapitoly 6, podkapitoly 6.2 textové části Územního plánu byla vypuštěna část nazvaná Vymezení
pojmů, která byla přesunuta do textové části Odůvodnění, kapitoly 3, podkapitoly 3.5, oddílu 3.5.6,
písm. a) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
 Byly odstraněny zjištěné formální a stylistické nepřesnosti v textové částí Územního plánu a
Odůvodnění územního plánu.
 Do textové části Odůvodnění byl doplněn popis průběhu a vyhodnocení etapy společného jednání
ve smyslu § 50 a § 51 odst. 1 platného stavebního zákona s uvedením navržených úprav, které
vyplynuly ze stanovisek, vyjádření a písemných připomínek uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu (podrobně viz kapitola 2, podkapitola 2.4, oddíly 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 a
kapitola 6, podkapitola 6.1).

c) Úprava dokumentace po veřejném projednání
Ve smyslu připomínek vzešlých z veřejného projednání návrhu územního plánu (§ 52 platného stavebního zákona) byly provedeny následující úpravy dokumentace.
 Ve smyslu požadavku dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická
stanice Olomouckého kraje), vzneseného v rámci veřejného projednání, byla z kapitoly 6, podkapitoly 6.2, oddílu 12. Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ), textové části Územního plánu z přípustného využití vypuštěna odrážka „bydlení správců objektů a nezbytného
technického personálu“ a z navazujícího oddílu 13. Plochy smíšené výrobní (VS) téže textové části
Územního plánu byla z přípustného využití vypuštěna odrážka „služební byty správců objektů a
nezbytného technického personálu“.
 Do textové části Odůvodnění byl doplněn popis průběhu a vyhodnocení etapy Řízení o územním
plánu ve smyslu §§ 52 a 53 platného stavebního – podrobně viz kapitola 1, podkapitola 1.3, oddíl
1.3.3; kapitola 2, podkapitola 2.4, oddíly 2.4.5, 2.4.6, 2,6,7 (zde byl nově vložen oddíl 2.4.6 a
původní oddíl 2.4.6 byl přečíslován na 2.4.7); kapitola 3, podkapitola 3.1, oddíl 3.1.4; kapitola 5,
podkapitoly 5.2, 5.3 a kapitola 6, podkapitola 6.2.
 V kapitole 4, podkapitole 4.2, oddílu 4.2.2, písm. c) byla doplněna provedená úprava dokumentace
po veřejném projednání.

d) Přehled vybraných použitých odborných termínů
V následujícím přehledu je uveden význam některých použitých odborných termínů:
 disproporce - nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanost
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diverzita - rozmanitost, rozčlenění, rozložení
enviromentální - týkající se životního prostředí
exploatace - využití; hospodářské zužitkování; vykořisťování
intenzifikace – zvyšování
konjunktura - příznivý stav, příznivé okolnosti, příznivý vývoj; ekonomický rozvoj, rozmach
konsenzus - shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost
konverze - přeměna, změna, obrat
potenciál - souhrn schopností, celková možnost něco udělat
potenciální - možný, uskutečnitelný, eventuální, založený na potenciálu
restrukturalizace - změna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systému, poměrů
 struktura - stavba, uspořádání, vnitřní řád, soustava, složení
Další odborné termíny a výrazy, které se týkají územního plánování lze vyhledat ve Slovníku
územního plánování na webových stránkách http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731.

e) Seznam použitých zkratek
BPEJ
ČOV
HPJ
CHOPAV
JV
JZ
K.ú.
LBK
LBC
NTL
OB
Odůvodnění
OK
OP
ORP
OS
P.č.
PRVZ
PUPFL
PÚR ČR
RD
RURÚ
SO ORP
STL
SV
SZ
ÚAP
ÚP
ÚPO
ÚPD
ÚS
ÚSES
ÚTP
Územní plán
VDJ
VN
VPO
VPS

Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Čistírna odpadních vod
Hlavní půdní jednotka
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Jihovýchodní
Jihozápad
Katastrální území
Lokální biokoridor
Lokální biocentrum
Nízkotlaký
Rozvojová oblast republikového významu podchycená v PÚR ČR
Odůvodnění územního plánu (textová a grafická část)
Olomoucký kraj
Ochranné pásmo
Obec s rozšířenou působností
Rozvojová osa republikového významu podchycená v PÚR ČR
Parcelní číslo
Plochy s rozdílným způsobem využítí
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky
Rodinný dům (domy)
Rozbor udržitelného rozvoje území
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Středotlaký
Severovýchod
Severozápad
Územně analytické podklady
Územní plán
Územní plán obce
Územně plánovací dokumentace
Územní studie
Územní systém ekologické stability
Územně technické podklady
Výroková (návrhová) část územního plánu (= textová a grafická část)
Vodojem
Vysoké napětí
Veřejně prospěšné opatření
Veřejně prospěšná stavba
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VTL
ZPF
ZÚ
ZÚR OK

Vysokotlaký
Zemědělský půdní fond
Zastavěné území
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

f) Přehled kulturních památek a dalších hodnot území
Nad rámec požadavků kladených na dokumentaci ÚP, je v následujícím textu uveden seznam prohlášených kulturních památek a ostatních památek místního významu, které jsou vyznačeny v grafické
části dokumentace (koordinační výkres).
1. Prohlášené kulturní památky

Do Ústředního seznamu kulturních památek ČR jsou v řešeném území zapsány tyto prohlášené kulturní památky:
 Soubor dvou empírových náhrobků; ve středu obce při jižní straně farního kostela sv. Maří
Magdalény; parc. č. 57 (25930/8-1882) 20 (parc. č. 57)
 1882/1 - náhrobek Ignáce Müllera, hodnotný empírový náhrobek z doby kolem roku 1839
 1882/2 - náhrobek Theodora Bratise, hodnotný empírový náhrobek z doby kolem roku 1832
2. Památky místního významu

 Farní kostel sv. Maří Magdaleny, jednolodní podélný kostel z konce 18. století s jádrem starší věže
a pozdějšími úpravami (parc. č. 77)
 Kamenný kříž, klasicistní kříž z roku 1782; u farního kostela (parc. č. 57)
 Křížová cesta, kaple a 14 zastavení Křížové cesty z 2. poloviny 19. století; u místního hřbitova
(parc. č. 39)
 Kaple, kaple z 2. pol. 19. století; JV od kostela (parc. č. 513/1)
 Kamenný kříž, empírový kříž z roku 1838; u silnice do Újezda (parc. č. 578)
 Sloup se sochou Panny Marie, kamenný sloup se sochou Immaculaty z r. 1833; na křižovatce silnic
v JV části obce (parc. č. 509/2)
 Kamenný kříž, kříž z roku 1867; poblíž křížové cesty (parc. č. 39)
 Kamenný kříž, kříž z roku 1873; na místním hřbitově (parc. č. 40)
 Kamenný kříž, kříž z roku 1889; u vstupu na hřbitov (parc. č. 41/4)
 Pomník obětem světových válek; před hřbitovem (parc. č. 41/2)
 Památník pozemkových úprav, z r. 1926; v Dolní kolonii (parc. č. 163/2)
3. Urbanistické hodnoty

Při navazující stavební činnosti je nutno kromě prohlášených kulturních památek a památek místního významu, nezbytně nutné respektovat také urbanistickou stopu stávající zástavby, zejména
v centrální části obce. Zvláštní pozornost je nutno věnovat významným (urbanistickým) celkům a
objektům původní (historické) zástavby v interiéru obce. Urbanistická stopa původní zástavby je
nespornou hodnotou území, utvářející základní obraz obce.
4. Archeologické lokality

Celé katastrální území Mladějovice u Šternberka lze klasifikovat jako území archeologického
zájmu s předpokládanými i doloženými archeologickými lokalitami. Při zemních pracích v prostoru
zástavby je třeba dodržet povinnost ohlášení zahájení prací oprávněné instituci, která zajistí prohlídku
zemních prací a případnou záchranu narušených nálezů. Investor se v tomto případě řídí § 22 zák. č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (§ 176), v platném znění.

20

Rejstříkové číslo ÚSKP ČR
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4.2.3. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu
Správní území obce Mladějovice se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany pro nadzemní
stavby dle ust. § 175 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zájmové území jde limitováno
následujícím způsobem:
 Zájmové území Ministerstva obrany (MO) pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném
území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě
stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno); v tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní
nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další),
Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení
dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu
zájmů AČR v hájených územích.
 Zájmové území objektu důležitého pro obranu státu, je nutno respektovat dle ust. § 175 odst. 1 zák.
č. 183/2006 Sb., v platném znění. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže vyjmenované druhy staveb jen na základě stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno:
 výškové stavby (např. větrné elektrárny, základnové stanice mobilních operátorů, vysílače, sila
aj.)
 výkonné zdroje elektromagnetického záření 10 KHz – 100 GHz
 fotovoltaické elektrárny
 trafostanice
 nevhodné stavby a technologie (rozsáhlé plechové či kovové stavby, jako haly, přístřešky a pod;
vedení vysokého napětí do 100 kV, zalesnění, výsadba rozsáhlých sadů, vybudování velkých
vodních ploch aj.)
Výstavba výše uvedených typů staveb může být výškově omezena nebo zakázána, což bude posouzeno podle konkrétního typu stavby a její vzdálenosti od vojenského objektu v Újezdu u Uničova.

4.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje
Územní plán Mladějovice nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, ani nezavádí jevy,
které by přesahovaly svoji povahou, ochranným pásmem či jiným omezením hranice řešeného území.

4.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
4.4.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF)
Územní plán s územím nezachází svévolně, ale plánuje jeho využití. Cílem územního plánování je
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným
a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Při tvorbě územního plánu a vymezování nových ploch pro
zastavění, nelze používat pouze jednoduchou matematiku. Každé území se vyvíjí v prostoru a čase, v
závislosti na vývoji celé společnosti, proto nelze specifikovat, kdy a v jaké podobě bude zastavěno.
Každý územní plán je jakousi vizí toho, jak by území mohlo vypadat, pokud by byly naplněny
předpoklady, vycházející z dat a znalostí v době jeho vzniku. Jen velmi obtížně lze predikovat vývoj
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území na desítky let dopředu. Obecně se uvádí, že územní plán je dokumentací se střednědobým
horizontem, tj. 10 – 15 let. V každém územním plánu se vymezují (zastavitelné) plochy, které by měly
(mohly) být realizovány právě ve výše uvedeném střednědobém horizontu, resp. v době trvání
platnosti územního plánu. Územní plán totiž nemůže být dle platné legislativy zrušen, ale pouze
nahrazen novým územ-ním plánem. Ze schváleného zadání ÚP Mladějovice nevyplynul požadavek na
zpracování konceptu řešení územního plánu. Naproti tomu byl ale ze strany Obce Mladějovice
vznesen požadavek na prověření všech disponibilních ploch, které vycházejí jak z požadavků
jednotlivých vlastníků pozemků, tak Obce Mladějovice, s výjimkou těch dříve uvažovaných ploch,
které byly vyloučeny již v rámci projednávání zadání ÚP.
Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96,
jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem
ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF je určeno
pro posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely návrhu Územního plánu Mladějovice. Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je výkres B.2.3 (Výkres předpokládaných záborů půdního fondu) a také text ve výše uvedených kapitolách 2 a 3 této textové části
Odůvodnění.

a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ
V půdním pokryvu převládají černozemě a hnědozemě, v nivách vodních toků nivní půdy, místy
zamokřené a oglejené. Z hlediska kvality zemědělské půdy se zde vyskytují nejprodukčnější zemědělské půdy, které zaujímají více než dvě třetiny katastrálního území Mladějovice u Šternberka. Plochy
s požadavkem na zábor ZPF, řešené tímto územním plánem, se nachází na zemědělských půdách zařazených do BPEJ:
 3.03.00 (1) 21, 3.10.00 (1), 3.11.00 (1), 3.11.10 (2), 3.13.00 (3), 3.14.00 (2), 3.26.04 (4), 5.26.51 (4),
3.38.16 (5), 3.42.00 (2), 3.42.10 (2), 3.47.00 (3), 3.58.00 (2), 3.59.00 (3).
Tab. B.11. Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek.
HPJ
03
10
11
13
14
26
38
42
47
58
59
21

Charakteristika
Černozemě lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu, středně těžké, s příznivým vodním
režimem
Hnědozemě (typické, černozemní), včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší
spodinou, s příznivým vodním režimem
Hnědozemě typické, černozemní, vč. slabě oglejených forem na sprašových hlínách, středně těžké s
těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí
Hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších, sprašových a
svahových hlínách o mocnosti 0,4-0,5 m, uložených na velmi lehké spodině, závislé na dešťových
srážkách
Illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených forem na sprašových
hlínách a svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou příznivé
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých slínovcích,
zpravidla středně těžké, štěrkovités dobrými vláhovými poměry
Mělké hnědé půdy na všech horninách, středně těžké až těžší, v ornici většinou středně štěrkovité až
kamenité, v hloubce 0,3m kamenité nebo pevná hornina, méně výsušné než HPJ 37
Hnědozemě oglejené na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému
zamokření
Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo sl. kamenité,
náchylné k dočasnému zamokření
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po
odvodnění příznivé
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vláhové poměry nepříznivé, po
odvodnění příznivější

V závorce za kódem BPEJ je vždy uvedena i třída ochrany ZPF dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
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b) Zdůvodnění lokalit navržených pro odnětí ze ZPF
V následujícím textu je uveden stručný popis všech navržených zastavitelných ploch. Jejich přesnou lokalizaci, tvar, vymezení, omezení a limitování lze dohledat zejména v hlavním22 a koordinačním
výkresu23. Účelem textové části není detailní a zevrubný popis řešených ploch, ale popis a vyjádření
vztahů, které nelze efektivně a srozumitelně zobrazit v grafické části dokumentace. Textová část
dokumentace územního plánu nemá nahrazovat (suplovat) to, co lze vyčíst z grafické části, protože
textová část není samostatnou dokumentací, ale její nedílnou (integrální) součásti.
1. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)

Vzhledem ke kompaktnímu charakteru stávající zástavby, je většina navržených ploch určených
pro bydlení, tj. plochy pro bydlení v rodinných domech, umisťována na severní a východní okraj
vlastních Mladějovic, pouze v prostorově odloučené části Dolní kolonie je navržena dostavba stávajících proluk. Téměř všechny navržené plochy pro bydlení vycházejí z koncepce původního územního
plánu.
 Navržená plocha BV1, ležící vně zastavěného území, rozšiřuje stávající obytnou zástavbu na severním okraji Mladějovic. Jedná se o druhou etapu původního záměru, jehož (jiho)východní část již
byla realizována. Pro předmětnou lokalitu byla již dříve zpracována urbanistická studie, z níž
vyplývá, že budoucí zástavba by měla být oboustranná, s páteřní obslužnou komunikací, která bude
na jihu a severovýchodě napojena na stávající silnici III/444 21. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha BV2 leží vně zastavěného území a je novým záměrem. Cílem je doplnění a prostorové uzavření zástavby na SV okraji Mladějovic v území na východě přiléhajícím ke stávajícímu
rybníku.
 Navržená plocha BV3 je dostavbou dosud nezastavěné proluky na východním okraji Mladějovic,
vně zastavěného území, jímž je ze tří stran vymezována. Jedná se o převzatý záměr z původního
územního plánu s cílem využití příhodných podmínek umožňujících efektivní připojení na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu, která se nachází na jejím severním a jižním okraji.
 Navržená plocha BV4 je dostavbou stávající proluky v části Dolní kolonie a je převzatým, zásadně
redukovaným, záměrem z původního územního plánu. Realizací navržené plochy dojde k ekonomickému využití stávající dopravní a technické infrastruktury a dotvoření oboustranné uliční zástavby.
 Navržená plocha BV5 je dostavbou stávající proluky v části Dolní kolonie a je převzatým záměrem
z původního územního plánu. Realizací navržené plochy dojde k ekonomickému využití stávající
dopravní a technické infrastruktury a dotvoření oboustranné uliční zástavby.
Tab. B.12. Přehled navržených ploch bydlení v rodinných domech – venkovské
Poř. č. Označení Plocha v ha
1
2,212
BV1
2
1,141
BV2
3
0,821
BV3
4
0,690
BV4
5
0,431
BV5
Celkem
5,295

Lokalita
Sever - U nádraží
SV- U rybníka
Východ – Pod skálou
Dolní kolonie
Dolní kolonie

Druh (index plochy)
Bydlení v RD - venkovské (BV)
Bydlení v RD - venkovské (BV)
Bydlení v RD - venkovské (BV)
Bydlení v RD - venkovské (BV)
Bydlení v RD - venkovské (BV)

2. Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS)

 Navržená plocha OS1 se nachází na JV okraji Mladějovic, uvnitř zastavěného území. Cílem je rozšíření stávajícího sportovního areálu s hřištěm na kopanou, jímž je tato plocha vymezována z JV
strany. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.

22
23

Výkres: A.2.2. Hlavní výkres grafické části Územního plánu.
Výkres: B.2.2.Koordinační výkres grafické části Odůvodnění.

58

ÚZEMNÍ PLÁN MLADĚJOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

Tab. B.13. Přehled navržených ploch občanského vybavení – tělovýchova a sport
Poř. č. Označení Plocha v ha
1
0,595
OS1
Celkem
0,595

Lokalita
JV - U hřiště

Druh (index plochy)
Plochy OV – tělovýchova a sport (OS)

3. Plochy veřejných prostranství (PV)

 Na severním okraji Mladějovic je navržena plocha PV1, určená pro veřejné prostranství, která bude
zajišťovat jednak dopravní a technickou obsluhu navržené plochy bydlení BV1, jednak by zde měla
být realizována výsadba veřejné zeleně, která by měla plnit izolační funkci vůči přiléhající ploše
železniční dopravy, kde se nachází stabilizovaná železniční zastávka Mladějovice.
 Pro dopravní připojení a zajištění technické obsluhy navržené plochy bydlení BV2 je na SV okraji
Mladějovic navržena plocha veřejného prostranství PV2.
 Pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržené plochy bydlení BV3 na východním okraji
Mladějovic je navržena plocha veřejného prostranství PV3.
Tab. B.14. Přehled navržených ploch veřejných prostranství
Poř. č.
1
2
3

Označení Plocha v ha
0,840
PV1
0,072
PV2
0,159
PV3
Celkem
1,071

Účel
Uliční prostranství
Uliční prostranství
Uliční prostranství

Druh (index plochy)
Pl. veřejných prostranství (PV)
Pl. veřejných prostranství (PV)
Pl. veřejných prostranství (PV)

4. Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS)

V souběhu se silnicí II/444 jsou severozápadně a jihovýchodně od Mladějovic navrženy plochy
DS1 až DS4 určené pro realizaci dílčího úseku nové cyklistické stezky (cyklostezky), která bude
výhledově v západo-východním směru propojovat města Uničov a Šternberk.
Tab. B.15. Přehled navržených ploch dopravní infrastruktury – silniční doprava
Poř. č. Označení Plocha v ha
1
0,667
DS1
2
0,195
DS2
3
0,112
DS3
4
0,496
DS4
Celkem
1,470

Účel
Cyklostezka
Cyklostezka
Cyklostezka
Cyklostezka

Druh (index plochy)
Plochy DI - silniční doprava (DS)
Plochy DI - silniční doprava (DS)
Plochy DI - silniční doprava (DS)
Plochy DI - silniční doprava (DS)

5. Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)

 Na východním okraji místní části Dolní kolonie je vně zastavěného území, na něž ale bezprostředně navazuje, navržena plocha VZ1, určená pro zemědělskou výrobu, s cílem rozšíření plochy
stávající malé farmy zemědělské výroby, jíž je vymezována z JZ strany. Jedná se o převzatý záměr
z původního územního plánu.
Tab. B.16. Přehled navržených ploch výroby a skladování - zemědělská výroba
Poř. č.
1

Označení Plocha v ha
VZ1

0,340

Celkem

0,340

Lokalita
Dolní kolonie
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Druh (index plochy)
Plochy výroby a skladování –
zemědělská výroba (VZ)
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6. Plochy smíšené výrobní (VS)

Severozápadně od Mladějovic je v lokalitě Horní kolonie – Březina navržena plocha VS1 určená
pro smíšenou výrobu, která umožňuje případné rozšíření stávajícího výrobního areálu firmy KIWEK
METAL s.r.o. Jedná se o záměr převzatý z původního územního plánu, který je ale zásadně redukován, a to jen na pozemky, které jsou ve vlastnictví firmy KIWEK METAL s.r.o. Výměra navržené
plochy VS1 odpovídá cca 95 % výměry stávajícího areálu firmy KIWEK METAL s.r.o., která činí cca
1,42 ha. V původním územním plánu byla v návaznosti na areál tehdejší firmy KIWEK s.r.o. navržena
plocha pro průmyslovou výrobu (označená Vr1) o výměře 9,5 ha, která však v současnosti již není
zdůvodnitelná, protože po jedenácti letech od doby schválení původního Územního plánu obce Mladějovice (r. 2002) zatím došlo k plošnému rozšíření areálu firmy KIWEK METAL s.r.o. pouze o 0,52 ha.
Tab. B.17. Přehled navržených ploch smíšených výrobních
Poř. č.
1

Označení Plocha v ha
Lokalita
1,301
Horní kolonie – Březina
VS1
Celkem
1,301

Druh (index plochy)
Plochy smíšené výrobní (VS)

7. Plochy přírodní – krajinná zeleň (NPx)

Navržené plochy přírodní – krajinná zeleň jsou určeny jednak pro realizaci chybějících nebo
nefunkčních částí biokoridorů, jež jsou základními skladebnými prvky ÚSES (plochy NPx1 – NPx12),
jednak pro provedení opatření na ZPF s cílem eliminace vodní a větrné erozní ohroženosti v území a
pro tvorbu krajiny (plochy NPx13 – NPx32).
Podrobný popis vymezení a návrhu ploch územního systému ekologické stability je uveden výše v
kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. d), bodech 2. Územní systém ekologické stability a 3.
Krajinný ráz této textové části Odůvodnění.
Tab. B.18. Přehled navržených ploch přírodních – krajinná zeleň
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Označení
NPx1
NPx2
NPx3
NPx4
NPx5
NPx6
NPx7
NPx8
NPx9
NPx10
NPx11
NPx12
NPx13
NPx14
NPx15
NPx16
NPx17
NPx18
NPx19
NPx20
NPx21
NPx22
NPx23

Plocha v ha
0,227
1,638
0,715
1,017
0,243
0,486
0,283
0,231
0,385
0,446
0,109
0,014
0,305
0,319
0,931
0,536
0,362
0,265
0,428
0,173
0,163
0,736
0,579

Účel
LBK Za tratí - Pálená
LBK U svodnice - Za tratí
LBK U svodnice - Za tratí
LBK Za vodou - U svodnice
LBK Za vodou - U svodnice
LBK - spojka
LBK Babický rybník - Nivy
LBK Babický rybník - Nivy
LBK Nivy - Podlesí
LBK Strachov - Pálená
LBK Strachov - Pálená
LBK Strachov - Pálená
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
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Druh (index plochy)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
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Tab. B.18. Přehled navržených ploch přírodních – krajinná zeleň
Poř. č.
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Označení
NPx24
NPx25
NPx26
NPx27
NPx28
NPx29
NPx30
NPx31
NPx32
Celkem

Plocha v ha
0,369
0,270
1,157
0,405
0,889
0,480
0,185
0,110
0,840
15,296

Účel
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana
Protierozní ochrana

Druh (index plochy)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)
Pl. přírodní – krajinná zeleň (NPx)

8. Plochy přírodní (NP)

V řešeném území jsou navrženy plochy přírodní, určené pro založení nebo doplnění vymezených
lokálních biocenter (LBC), která jsou základními skladebnými částmi (prvky) územního systému
ekologické stability (ÚSES).
Podrobný popis vymezení a návrhu ploch územního systému ekologické stability je uveden výše
v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. d), bodě 2. Územní systém ekologické stability, této
textové části Odůvodnění.
Tab. B.19. Přehled navržených ploch přírodních
Poř. č.
1
2
3
4

Označení
NP1
NP2
NP3
NP4
Celkem

Plocha v ha
2,217
1,315
1,197
2,885
7,614

Druh a název biocentra
LBC U svodnice
LBC Za vodou
LBC Za vodou
LBC Babický rybník

Druh (index plochy)
Plochy přírodní (NP)
Plochy přírodní (NP)
Plochy přírodní (NP)
Plochy přírodní (NP)

9. Celková bilance

V následující tabulce je uvedena sumární bilance navrhovaných ploch.
Tab. B.20. Celková plocha záboru půdního fondu v k.ú. Mladějovice u Šternberka
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Druh funkční plochy
Bydlení v rodinných domech - venkovské
Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport
Plochy veřejných prostranství
Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba
Plochy smíšené výrobní
Plochy přírodní – krajinná zeleň
Plochy přírodní
Celkem
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Index pl.
BV
OS
PV
DS
VZ
VS
NPx
NP

Plocha záboru v ha
5,295
0,595
1,071
1,470
0,340
1,301
15,296
7,614
32,982
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Tab. B.21. Tabelární bilance požadavků na zábor půdního fondu v k.ú. Mladějovice u Šternberka

24

Označení
plochy

Výměra
v ha
(zábor)

BV1

2,212

0,000

2,212

BV2

1,141

0,000

1,141

BV3

0,821

0,000

0,821

BV4

0,690

0,000

BV5

0,431

0,000

OS1

0,595

0,595

0,000

58.00

3

sport

II.

PV1

0,840

0,097

0,743

58.00, 11.00

3, 3

veř.prostranství

II., I.

PV2

0,072

0,040

0,032

26.04, 11.00

3, 3

veř.prostranství

IV., I.

PV3

0,159

0,015

0,144

11.00

3

veř.prostranství

I.

DS1

0,667

0,000

0,667

11.00, 14.00, 13.00

3, 3, 3

doprava

I., II., III.

DS2

0,195

0,036

0,159

11.00

3

DS3

0,112

0,000

0,112

58.00

3

DS4

0,496

0,000

0,496

58.00, 11.00

VZ1

0,340

0,000

0,340

58.00

VS1

1,301

0,000

1,301

NPx1

0,227

0,000

0,227

NPx2

1,638

0,000

NPx3

0,715

NPx4

1,017

NPx5
NPx6

z toho
24

v ZÚ

Třída
ochrany
ZPF

Klimatický
region

Návrh využití

11.00

3

bydlení

I.

26.04, 11.00

3, 3

bydlení

IV., I.

26.04, 11.00

3, 3

bydlení

IV., I.

0,690

58.00

3

bydlení

II.

0,431

14.00

3

bydlení

II.

Mimo ZÚ

Hlavní půdní
jednotka

doprava

I.

doprava

II.

3, 3

doprava

II., I.

3

zeměděl. výroba

II.

14.00

3

výroba

I.

58.00

3

zeleň

II.

1,638

13.00, 14.00

3, 3

zeleň

III., II.

0,000

0,715

13.00, 14.00

3, 3

zeleň

III., II.

0,000

1,017

13.00, 10.00

3, 3

zeleň

III., I.

0,243

0,000

0,243

10.00

3

zeleň

I.

0,486

0,000

0,486

59.00, 03.00, 14.00

3, 3, 3

zeleň

III., I., II.

NPx7

0,283

0,000

0,283

14.00, 58.00

3, 3

zeleň

II., II.

NPx8

0,231

0,000

0,231

14.00, 58.00

3, 3

zeleň

II., II.

NPx9

0,385

0,000

0,385

26.51, 11.00

5, 3

zeleň

IV., I.

NPx10

0,446

0,000

0,446

42.00, 58.00

3, 3

zeleň

II., II.

NPx11

0,109

0,000

0,109

58.00

3

zeleň

II.

NPx12

0,014

0,000

0,014

58.00

3

zeleň

II.

NPx13

0,305

0,000

0,305

38.16, 42.10, 42.00

3, 3, 3

zeleň

V., II., II.

NPx14

0,319

0,000

0,319

14.00

3

zeleň

II.

NPx15

0,931

0,000

0,931

14.00, 11.00, 13.00

3, 3, 3

zeleň

II., I., III.

NPx16

0,536

0,000

0,536

14.00

3

zeleň

II.

NPx17

0,362

0,000

0,362

11.00

3

zeleň

I.

NPx18

0,265

0,000

0,265

38.16, 11.10, 11.00

3, 3, 3

zeleň

V., II., I.

NPx19

0,428

0,000

0,428

11.10, 58.00, 11.00

3, 3, 3

zeleň

II., II., I.

NPx20

0,173

0,000

0,173

58.00

3

zeleň

II.

NPx21

0,163

0,000

0,163

58.00, 11.00

3, 3

zeleň

II., I.

NPx22

0,736

0,000

0,736

14.00, 58.00, 13.00

3, 3, 3

zeleň

II., II., III.

NPx23

0,579

0,000

0,579

59.00, 14.00

3, 3

zeleň

III., II.

NPx24

0,369

0,000

0,369

11.00

3

zeleň

I.

NPx25

0,270

0,000

0,270

11.00

3

zeleň

I.

NPx26

1,157

0,000

1,157

11.00

3

zeleň

I.

NPx27

0,405

0,000

0,405

10.00, 11.00

3, 3

zeleň

I., I.

NPx28

0,889

0,000

0,889

11.00

3

zeleň

I.

NPx29

0,480

0,000

0,480

11.00

3

zeleň

I.
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Tab. B.21. Tabelární bilance požadavků na zábor půdního fondu v k.ú. Mladějovice u Šternberka – pokr.
Označení
plochy

Výměra
v ha
(zábor)

NPx30

0,185

NPx31

0,110

NPx32

z toho

Třída
ochrany
ZPF

Mimo ZÚ

Hlavní půdní
jednotka

Klimatický
region

Návrh využití

0,000

0,185

58.00, 42.00

3, 3

zeleň

II., II.

0,000

0,110

42.00, 38.16

3, 3

zeleň

II., V.

0,840

0,000

0,840

38.16, 42.10, 42.00

3, 3, 3

zeleň

V., II., II.

NP1

2,217

0,000

2,217

13.00, 14.00

3, 3

plochy přírodní

III., II.

NP2

1,315

0,000

1,315

10.00, 47.00

3, 3

plochy přírodní

I., III.

NP3

1,197

0,000

1,197

10.00

3

plochy přírodní

I.

NP4

2,885

0,000

2,885

58.00, 14.00

3, 3

plochy přírodní

II., II.

Celkem

32,982

0,783

32,199

25

v ZÚ

c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond
vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
1. Grafické znázornění záboru ZPF

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je ve výkrese B.2.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:5000.
2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch

Údaje o rozsahu požadovaných ploch, podílu ploch v zastavěném území a mimo ně, zařazení do
půdně ekologických jednotek a tříd ochrany ZPF jsou obsaženy výše v předcházející tabulce.
2.2. Údaje o investicích do půdy

V k.ú. Mladějovice u Šternberka byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou odvodnění pozemků
(meliorace). Řešení územního plánu se dotýká investic do půdy v těchto navržených plochách.
Tab. B.22. Dotčení realizovaných investic do půdy v k.ú. Mladějovice u Šternberka
Druh funkční plochy
Plochy bydlení
Plochy veřejných prostranství
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy smíšené výrobní
Plochy přírodní
Plochy přírodní – krajinná zeleň

Označení plochy
BV1, BV5
PV1
DS1, DS2, DS3
VS1
NP1, NP3
NPx3 – NPx5, NPx9 – NPx12, NPx14-NPx17, NPx19NPx23, NPx25-NPx29, NPx32

Před vlastní realizací navržených ploch uvedených v předcházející tabulce musí být v rámci projektové přípravy provedeno podrobné vyhodnocení stávající meliorační sítě s tím, že musí být zajištěna její funkčnost na plochách zemědělského půdního fondu, které nebudou zastavovány.
2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby

Zemědělská půda zaujímá většinu výměry katastru (87 %), z toho orná půda tvoří téměř 98 %
veškerého ZPF. V současné době hospodaří na převážné části katastru Mladějovic Paseka, zemědělská
a.s. se sídlem v Babicích a soukromý zemědělec p. Obrtel. V Mladějovicích se nacházejí 3 stabilizované areály zemědělské výroby:
25
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a) Farma ŽV Mladějovice - Paseka, zemědělská a.s.
Farma v Mladějovicích je situována jihozápadně od obce, s návětrnou polohou (převládajících
severních a severozápadních větrů od chovů) mimo obytné území obce. Hlavní vjezd do areálu je ze
silnice III. třídy ve směru na Hnojice. Tato komunikace je souběžná s jižní hranicí farmy, ostatní části
hranice území navazují na polní plochy. Stávající objekty a zařízení ŽV odpovídají aktuálním stavům
ustajovaných zvířat. Původní skládka chlévské mrvy v severní části areálu byla zrušena (v rámci změn
technologie ustájení zvířat) a zpevněná plocha je využívána nárazově jako polní složiště ke skladování
vakuované senáže, kukuřičné siláže aj. V severovýchodní části lokality je areál jatek (Jatka Ulrich).
b) Statek - Jatka MADESA, družstvo
Farma zemědělské výroby je situována jižně od obce v místní části Dolní Mladějovice, ve směru na
Hnojice a je umístěna na pozemcích bývalého statku Mladějovice. Objekty dříve využívané k chovu
200 - 300 ks skotu nejsou v současnosti zastájeny.
c) Farma Obrtel
Farma soukromého zemědělce je situována na východním okraji místní části Dolní kolonie,
jihovýchodně od Mladějovic a je využívána pro rostlinnou i živočišnou výrobu.
Stávající stavy chovaných zvířat představují optimum. V areálu statku Dolní Mladějovice jsou
navíc volné plochy, které by mohly být případně využity i pro výrobní nebo podnikatelskou činnost.
V souladu s původním územním plánem je navrženo rozšíření plochy soukromé zemědělské výroby v
lokalitě Dolní kolonie (navržená plocha VZ1).
2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny

Řešené území, ležící v Hornomoravském úvalu v předhůří Nízkého Jeseníku, lze charakterizovat
jako rovinu s akumulačním terénem s nevýraznými nivami vodních toků. Území se vyznačuje intenzivní zemědělskou výrobou.
Původní krajina řešeného území byla pokrytá listnatými lesy a četnými močály. Krajinný ráz ovlivnily dávné přeměny lesa na zemědělskou půdu. V období feudalismu pak postupně dochází k rozšiřování orné půdy na úkor trvalých travních porostů. Nedostatek píce pro dobytek pak vedl k pastvě v
lesích, která se velmi negativně podepsala na lokalitě lesních porostů. Akcelerace antropogenního
tlaku nastává od poloviny 19. století zaváděním intenzivních plodin (cukrovka) a nových
agrotechnických postupů (hnojiva) na straně jedné a rušením rybníků s přirozenými dřevinnými
společenstvy na straně druhé. Ve 20. století již negativní působení člověka na krajinu výrazně
převažuje nad jeho tvořivou činností při tvorbě a uchování ekosystémů závislých na lidské činnosti
(zatravněné sady, rybníky, aleje apod.). Dochází k narušení ekologické stability krajiny, které výrazně
zesiluje především v průběhu socialistické zemědělské velkovýroby. Dobrý přirozený genetický
potenciál půd umožnil při aplikaci vyšších dávek vkladů (hnojiv, pesticidy) a uplatněním těžké
mechanizace dosažení vysokých výnosů plodin. Na druhé straně však průběžně docházelo k utužování
podorničních vrstev, destrukci ornice, k výraznému snížení aktivity biologických procesů v půdě a tím
i k poklesu samočistících schopností půd. Vedle samotné zemědělské výroby negativně ovlivnila
ekologickou stabilitu území výrazná změna vodního režimu území. Zatímco naši předkové se snažili
systémem rybníků a kanálů vodu v krajině zadržet, došlo při regulaci vodotečí a velkoplošných
melioracích k urychlenému odvodu vod z území. Nadto kvalita povrchových vod je značně nízká,
neboť dochází k jejich znečišťování kanalizací obcí a splachem živin z agrocenóz. Výsledkem je mj.
značná eutrofizace vodních toků.
Převážná část řešeného území je dnes zemědělsky velmi intenzívně využívána. Zemědělský půdní
fond, včetně zahrad, luk a pastvin zaujímá 87 % výměry, přičemž cca 98 % celkové výměry tvoří orná
půda. Jedinými ekologicky stabilnějšími prvky uprostřed intenzívně zemědělsky využívané krajiny
jsou malé lesíky a remízky, z nichž nejvýznamnější jsou: hráz u Mošťánek, čtyři cca dvouhektarové
remízky (dva u Rybného potoka na západním okraji katastru a dva severně od zástavby obce) a porosty na hrázi bývalého rybníka mezi Hnojicemi a Mladějovicemi, včetně doprovodné zeleně Babického
rybníka (k.ú. Babice).
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Ekologicky nejstabilnějším segmentem (ES = 3 - 4) jsou lesní porosty na východním okraji katastrálního území, které mají výměru cca 60 ha, jejich stabilita je však částečně snižována tím, že se
jedná o prostorově izolovaný segment, který není přímo propojený s rozsáhlejšími lesními celky.
Ekologická stabilita výše uvedených ploch přechází od stupně 2 - malá až velmi malá (1 - plochy orné
půdy) přes stupeň 3 - středně stabilní (louky, liniová dřevinná společenstva), až po velmi stabilní stupeň 4 (náletové remízky, doprovodná břehová zeleň). Nejstabilnější plochy se stupněm 5 se zde
nevyskytují). Segmenty náletové a doprovodné zeleně se vyznačují značnou druhovou pestrostí (diverzitou) s průměrnou ekologickou. stabilitou 3 - 4 (středně až velmi stabilní). Ekologická stabilita okrajů
těchto segmentů (ekotonů) je však na některých místech snižována splachy z intenzívně obhospodařovaných zemědělských pozemků, což se místy projevuje eutrofizací vodních toků. Uprostřed katastrálního území se nachází vlastní sídlo. Jedná se o urbanizované plochy s větším či menším zastoupením zeleně, případně o plochy bez vegetace, které je možno charakterizovat jako plochy ekologicky
málo stabilní až nestabilní (stupeň 1-0). Tyto plochy přecházejí v zemědělsky velko-výrobně obhospodařované plochy orné půdy.
V samotném katastrálním území se nachází pouze malá část lesních porostů (cca 6 % z celkové
výměry), které jsou nejdůležitějšími ekologicko - stabilizujícími prvky v území. Jedná se především o
smrkové a smíšené lesy (dub, buk, habr, lípa), doplněné modřínem. Jejich stabilita je středně až velmi
stabilní (nejstabilnější). Jedná se převážně o dílčí segmenty, které však bezprostředně nenavazují na
souvislé lesní porosty.
Z hlediska ochrany a vytváření přirozeného genofondu krajiny nejsou v řešeném území téměř žádné podmínky, hlavně v důsledku intenzívní zemědělské výroby, které by umožňovaly vytvoření spojité
sítě jednotlivých krajinných segmentů zeleně a jejich propojení s ekologicky stabilními lesními celky.
Hodnota KES, která pro řešené území obce Mladějovice činí pouze 0.10, je mimořádně nízká a
obdobná situace je i na okolních katastrech. Lze předpokládat, že po realizaci rozvojových záměrů se
koeficient ekologické stability, nijak významně nesníží. Přesto je třeba věnovat mimořádnou pozornost navrženým revitalizačním opatřením a změnám využití území ve prospěch přírodních a přírodě
blízkých struktur.
Navržené řešení umožňuje jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a tvorbu krajiny a
přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání území v nezastavěném (krajinném) prostředí vycházet ze zásad trvale udržitelného rozvoje. Prioritně musí být preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné dosáhnout vyváženosti mezi rozvojovými požadavky a tendencemi, eliminovat ekologické zátěže a současně je třeba
zachovat základní produkční funkce území.
V převážné části řešeného území dominuje narušená kulturní krajina, která však doposud neztratila
potenciální schopnost přirozené obnovy. V těch částech, kde nebude docházet k rozvoji urbanizace, je
třeba uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu. V celém řešeném územní by mělo dojít
k obnově a zlepšení funkčnosti krajiny, což bude vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména
obnovu přirozeného vodního režimu a přírodě blízkých vegetačních prvků. Cílem je zvýšení podílu
přírodních a přírodě blízkých prvků (nelesní zeleň, zvodněné enklávy, malé vodní plochy, trvalé travní
porosty) a postupná náhrada stanovištně nepůvodních druhů dřevin v lesích i mimo les.
V celém řešeném území se projevuje větrná eroze, v severní částí katastru také eroze vodní. Proto
musí být zajištěna důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů krajinné zeleně a současně musí být
realizováno zakládání navržených ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru,
vytvářejících jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné
plochy polí. Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést
diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním
ekologické stability. Ve výkrese A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny grafické části Územního plánu a
v Koordinačním výkresu (výkresy B.2.2-1 a B.2.2-2) grafické části Odůvodnění jsou tyto plochy
vymezeny jako plochy vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje.
Navrženým řešením nedojde ke ztížení velkovýrobně obhospodařování ploch ZPF. Pokud řešením
územního plánu vznikají samostatné pásy ZPF, jejich šířka se pohybuje vždy v řádech několika
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desítek až set metrů, které je možno obhospodařovat i velkou zemědělskou technikou. Všechny
navržené plochy pro krajinnou zeleň vytváří vstupní podmínky pro ekologizaci území, doplňují
vymezené plochy ÚSES a jejich realizací by mělo dojít k rehabilitaci krajinné matrice narušené zemědělskou velkovýrobou.
2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území

V grafické části dokumentace je ve všech výkresech v měřítku 1:5000 vyznačena hranice katastrálního území Mladějovice u Šternberka.
2.6. Zdůvodnění navrženého řešení

Navrhované plochy určené pro bytovou výstavbu, občanské vybavení, výrobu a dopravu vycházejí
z koncepce urbanistického řešení celého sídla, závazných územně technických a plánovacích podkladů
a z požadavků dotčených orgánů a organizací.
Obec Mladějovice má v současnosti realizovánu přibližně polovinu ploch navržených v původním
územním plánu pro rozvoj obytné funkce. Převážnou část nově navržených ploch tvoří záměry
převzaté z původního územního plánu. Menší část zbývajících pozemků je buď majetkoprávně
nedostupná, nebo není technicky připravena (chybějící dopravní a technická infrastruktura). Přitom je
ze strany potenciálních stavebníků přetrvávající zájem o bytovou výstavbu. Bydlení je jedním
z nejdůležitějších stabilizačních faktorů obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že stávající bytový fond není
dostupný pro nové zájemce o výstavbu, bude stabilizace obyvatelstva závislá právě na nové výstavbě
bytů, případně i na nabídce občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Návrhem územního plánu
je uvažováno menší navýšení ploch určených pro bydlení. Tyto plochy by měly pokrýt potřebu
zejména místních žadatelů.
Realizací navržených ploch dojde k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF),
protože převážná část zastavěného území a navazujících ploch se nachází na půdách, které jsou
zařazeny do I. a II. třídy ochrany ZPF.
V rámci procesu zpracování územního plánu byly prověřeny i další požadavky na zastavitelné
plochy, přičemž byla vypuštěna dříve navrhovaná rozvojová plocha bydlení B726 o výměře 4,85 ha,
situovaná mezi jižním okrajem Mladějovic a Dolní kolonií, částečně byla redukována i dříve navrhovaná rozvojová plocha bydlení B8 v západní části Dolní kolonie (z původní výměny 1,5 ha na 0,82
ha), byla vypuštěna plocha navržené občanské vybavenosti Ot2 o výměře 0,3 ha a zásadním způsobem
byla zmenšena původně navržená rozvojová plocha průmyslu Vr1 v části Horní kolonie – Březina (z
původních 9,5 ha na 1,3 ha).
Opodstatněnost výše bilancovaných navržených ploch vyplývá jednak ze schváleného zadání
(podrobně viz výše podkapitola 4.2 Údaje splnění požadavků zadání této textové části Odůvodnění),
jednak z demografické analýzy (viz výše kapitola 3, podkapitola 3.6, oddíl 3.6.3, bod a) Vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení této textové části Odůvodnění), vyhodnocení
hospodářského potenciálu (viz výše kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.3, bod b) Ekonomický rozvoj
území této textové části Odůvodnění) a vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména
ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území (viz výše kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.11
Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného
rozvoje této textové části B.1. Odůvodnění). Podrobné odůvodnění je uvedeno také výše v tomto
oddílu, bodu b) Zdůvodnění lokalit navržených pro odnětí ze ZPF.
V následující tabulce je uveden přehled a porovnání ploch, pro něž bylo již v minulosti, v rámci
projednání původního ÚPO Mladějovice, dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu
uplatněno kladné stanovisko k územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného
území z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.

26

Označení dle původního Územního plánu obce Mladějovice
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Tab. B.23. Přehled ploch, pro něž již byl udělen souhlas s odnětím ze ZPF
Č.

Označ.
plochy

Požadovaná výměra
záboru půd. fondu v ha

Výměra plochy v ha pro
níž již byl udělen souhlas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BV1
BV3
BV4
BV5
OS1
PV1
PV3
VZ1
Vs1
NPx1
NPx2
NPx4
NPx5
NPx6
NPx7
NPx8
NPx9
NPx10
NPx32
NP1
NP2
NP3
NP4
Σ

2,212
0,821
0,690
0,431
0,595
0,840
0,159
0,340
1,301
0,227
1,638
1,017
0,243
0,486
0,283
0,231
0,385
0,446
0,840
2,217
1,315
1,197
2,885
20,799

2,212
0,821
0,690
0,431
0,554
0,840
0,080
0,340
1,301
0,227
0,900
0,402
0,160
0,486
0,283
0,231
0,385
0,446
0,390
2,217
1,315
1,197
2,885
18,793

Označení plochy (nebo
její části) v původním
ÚPO
B2
B4
B8
B10
Ot1
Zi1, B2
Do1
Vz1
Vr1
USES1
USES3
USES4
USES4
USES6
USES6
USES7
USES8
USES9
USES10
USES4
USES4
USES4
USES5

2.7. Znázornění hranic a průběhu současně zastavěného a zastavitelného území, hranice
pozemkové držby

Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2, odst. 1,
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) k 1.7.2013 a navržená hranice zastavitelných ploch.
V Hlavním výkrese jsou zároveň znázorněny plochy ZPF s rozlišením, zda se jedná o velkovýrobně
(plochy zemědělské označené indexem NZ) nebo malovýrobně (plochy soukromé zeleně označené
indexem ZS) obhospodařované plochy ZPF.
3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území

V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor, nebo ložiskové území nerostných surovin..
Do SV okraje k.ú. Mladějovice u Šternberka zasahuje jedna lokalita, v níž v minulosti probíhala těžba.
V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro těžbu nerostných surovin.

4.4.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
a) Základní údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa
V katastrálním území obce Mladějovice u Šternberka se nachází pouze 61 ha trvalých lesních
porostů, což představuje pouze cca 5,8 % celkové výměry. Jedná se o menší lesní segment (Strachov)
na severním okraji katastrálního území a 6 malých lesíků v severozápadní a jihozápadní části katastru.
V k.ú. Mladějovice u Šternberka se nenachází žádné lesní účelové zařízení. Uvnitř ploch pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) se nenacházejí žádné objekty individuální rekreace. Návrhem
územního plánu by nemělo dojít k žádnému záboru PUPFL. Ochranné pásmo lesních porostů je 50 m
od okraje lesa.
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b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení
Realizací územního plánu nedojde k žádnému záboru ani dotčení PUPFL.

5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
5.1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných v konceptu územního plánu
Vzhledem k tomu, že v řešeném území se nevyskytují žádné významné problémové oblasti,
lokality ani území, nebyly řešeny varianty v rámci zpracování územního plánu, bylo od konceptu, ve
smyslu schváleného zadání, upuštěno.

5.2. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu
V průběhu veřejného projednání byla podána 1 námitka, kterou vzal podatel při veřejném projednání zpět. Rozhodnutí o námitkách se tudíž nezpracovává.

5.3. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
Rozhodnutí o námitkách nebylo zpracováno.

6. Vyhodnocení připomínek
6.1. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu
V rámci společného jednání o návrhu územního plánu nebyly k návrhu Územního plánu Mladějovice uplatněny žádné písemné připomínky.

6.2. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu
V rámci veřejného projednání o návrhu územního plánu nebyly k návrhu Územního plánu Mladějovice uplatněny žádné písemné připomínky.

7. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu
výkresů k němu připojené grafické části
7.1. Textová část
Textová část Odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 69 stran.
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7.2. Grafická část
Grafická část Odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 4 výkresy.
Tab. B.24. Obsah grafické části Odůvodnění územního plánu
č.
1
2
3
4

č. výkr.
B.2.1
B.2.2-1
B.2.2-2
B.2.3

Název výkresu

Měřítko

Širší vztahy
Koordinační výkres
Koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 50 000
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 5 000

__________________________________________________________________________________

Poučení
Proti tomuto opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Mladějovice, se podle § 173
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze odvolat.

Alena Kučerová

Ing. Josef Pelikán

místostarostka obce

starosta obce
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