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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH 

 

Pro vyhodnocení vlivů Územního plánu Mladkov (dále jen „ÚP“) na stav a vývoj území byly vybrány 

níže uvedené jevy, které jsou sledovány v územně analytických podkladech obce s rozšířenou 

působností Králíky, aktualizace prosinec 2014 (dále jen „ÚAP“) v řešeném území (číslo za jevem je 

číslo dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence). 

 
 

C.1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

Zastavěné území (1) 
Zastavitelná plocha (117) 

Na základě zpracování nového územního plánu byla provedena aktualizace a zastavěné území bylo 

dle skutečného stavu vymezeno k 1. 11. 2015. 

Zastavěné území vymezené územním plánem zaujímá plochu cca 88,7 ha, což tvoří cca 6,9 % celého 

správního území (1279,86 ha). 

ÚP vymezuje 36 zastavitelných ploch a 1 plochu přestavby, Celková výměra zastavitelných ploch a 

plochy přestavby činí cca 20 ha, z toho je 8,5 ha (cca 43 %) vymezeno v zastavěném území. 

Při zastavění všech zastavitelných ploch (bez plochy koridoru D01) vymezených mimo zastavěné 

území dojde k nárůstu zastavěného území o cca 11 %. 

Vyhodnocení: Vzhledem navrhovanému nárůstu zastavěného území bude mít ÚP na dané jevy 

významný vliv. Hodnocení vlivu těchto ploch na životní prostředí je součástí kapitoly A. dokumentace, 

hodnocení vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti pak součástí kapitoly B. 

dokumentace. 

 
Plochy výroby (2) 

V ÚP jsou navrhovány nové zastavitelné plochy pro výrobu - Z13 (VL) a Z26 (VL), které mají 

souhrnnou plochu 2,07 ha. Stávající plochy výroby mají celkovou plochu 8,7 ha.  

Vyhodnocení: Při realizaci všech zastavitelných ploch pro výrobu dojde k nárůstu výrobních ploch 

1.3x. Hodnocení vlivu těchto ploch na životní prostředí je součástí kapitoly A. dokumentace, 

hodnocení vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti pak součástí kapitoly B. 

dokumentace. 

 
Plochy občanského vybavení (3) 

V ÚP jsou navrhovány nové zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost - Z14 (OS) a Z31 (OV), 

které mají souhrnnou plochu 1,73 ha. Stávající plochy občanského vybavení mají celkovou plochu 

7.11 ha.  
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Vyhodnocení: Při realizaci všech zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost dojde k nárůstu 

ploch vybavenosti cca 1.25x. Hodnocení vlivu těchto ploch na životní prostředí je součástí kapitoly A. 

dokumentace, hodnocení vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti pak součástí kapitoly 

B. dokumentace. 

 
Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma (8) 

V řešeném území jsou lokalizovány tyto nemovité kulturní památky: 

32025/6- 4030 Mladkov kostel sv. Jana Křtitele 

101111 Mladkov socha sv. Floriána 

11044/6- 5896 Mladkov sousoší Kalvárie 

26082/6- 4032 Mladkov sloup se sochou Panny Marie Immaculaty 

Veškeré nemovité kulturní památky se nachází v stabilizovaném území.  

Vyhodnocení: Vzhledem k výše jmenovanému nebude mít ÚP na dotčený jev významný vliv. 

 
Urbanistická hodnota (11) 
Na správním území města jsou jako urbanisticky hodnotné vymezeny území Mladkova a Vlčkovic. 

Podmínka „respektovat stávající urbanistickou strukturu a charakter daného místa. Respektovat formy 

zástavby charakteristické pro jednotlivé sídelní části - koncentrovaná zástavba centrální části a 

příměstský typ zástavby v okrajových částech Mladkova; původní venkovská zástavba uzavřených 

usedlostí Vlčkovic a původní zástavba jednotlivých chalup Petroviček“ je součástí opatření k zajištění 

cílů ÚP kapitoly 3.1. Urbanistická koncepce výrokové části. 

Vyhodnocení: Vzhledem k výše jmenovanému nebude mít ÚP na dotčený jev významný vliv. 

 
Region lidové architektury (12) 

Celé správní území leží ve vymezeném regionu lidové architektury - podorlický roubený dům. 

Ochrana historické a kulturní hodnoty památkově hodnotných objektů „objekty původní lidové 

architektury, tzv. „podorlický roubený dům“, je součástí koncepce ochrany a rozvoje hodnot 

stejnojmenné kapitoly 2.2. výrokové části ÚP. 

Vyhodnocení: Vzhledem k výše jmenovanému nebude mít ÚP na dotčený jev významný vliv. 

 
Historický významná stavba (13) 
Architektonicky cenná stavba, soubor (14) 
Významná stavební dominanta (15) 

Ochrana historické a kulturní hodnoty památkově hodnotných objektů  

pevnostní systém pohraničního opevnění z konce 30. let minulého století 

objekty původní lidové architektury, tzv. „podorlický roubený dům“ 

rodný dům G. Pauzewang (čp. 88) v Mladkově 

kaple Narození Panny Marie ve Vlčkovicích 

původní zástavba uzavřených statků ve Vlčkovicích 

kaple Panny Marie v Petrovičkách 
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 je součástí koncepce ochrany a rozvoje hodnot stejnojmenné kapitoly 2.2. výrokové části ÚP. 

Vyhodnocení: Vzhledem k výše jmenovanému nebude mít ÚP na dotčený jev významný vliv. 

 
Území s archeologickými nálezy (16) 

Celé správní území České Skalice je územím s archeologickými nálezy (dále jen „ÚAN) ve smyslu 

zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s prokázaným výskytem archeologického 

dědictví. 

14- 14- 20/1 Mladkov obec II 

14- 14- 20/2 Vlčkovice obec II 

14- 14- 20/4 Petrovičky obec II 

Území s archeologickými nálezy II se nachází zejména v stabilizovaných částech obce.  

Vyhodnocení: ÚP nemá vliv na rozsah vymezených území s archeologickými nálezy. Při stavební 

činnosti v území je třeba postupovat v souladu s platnou legislativou. 

 

Územní systém ekologické stability (21) 
Podkladem pro zpracování části jsou schválené ZÚR (regionální a nadregionální úroveň), platný ÚPO, 

Generel ÚSES a vydané nebo rozpracované územní plány sousedních obcí. Na úrovni 

nadregionálních a regionálních ÚSES došlo v ÚP k zpřesnění polohy jednotlivých skladebných částí, 

na lokální úrovni k jejich vymezení a zpřesnění.  

Doplnění a úprava skladebných částí lokálního ÚSES dle platného ÚPO bylo provedeno na základě: 

a) vymezení nadregionálních a regionálních částí ÚSES v ZÚR a jejich zpřesnění v ÚP okolních 

obcí  

- lokální biokoridor LBK 8 Vítanovský potok není samostatně vymezován; je nedílnou součástí 

větve NRBK K80 propojující K80 a K81 

b) vymezení  částí lokálních ÚSES v ÚP okolních obcí na společné hranici 

- lokální biokoridor LBK 9.2 je vymezen jako pokračování LBK1 vymezeného v ÚP Těchonín 

c) metodicky stanovených maximálních parametrů (délky) jednotlivých skladebných částí ÚSES 

- lokální biocentrum LBC 10 Písklavý borek vloženo z důvodu délky biokoridoru RBK 819 

- lokální biocentrum LBC 9.1 U Vlčkovic vloženo z důvodu celkové souhrnné délky biokoridoru 

LBK 9.2 a LBK 1 na správním území obce Těchonín; v Generelu ÚSES bylo vymezeno   

d) metodiky vymezování ÚSES při křížení různých typů biokoridorů 

- lokální biocentrum LBC 5 Dolany vloženo z důvodu křížení mezofilního typu biokoridoru 

NRBK K80 a hygrofilního typu biokoridoru LBK6; v Generelu ÚSES bylo vymezeno   

S ohledem na charakter koridoru dopravní infrastruktury D01 bude tento mít na ÚSES vliv. Podmínka 

„zachování funkčnosti křížícího nadregionálního biokoridoru K80 a dalších vymezených skladebných 

částí územního systému ekologické stability při návrhu přeložky I/11, již ve fázi zpracování projektové 

dokumentace,“ je součástí opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.1. Dopravní infrastruktura výrokové 

části. 

Vyhodnocení: Navrhovaný ÚP bude mít na polohu jednotlivých skladebných prvků ÚSES ve vztahu 

k vymezení v ÚAP vliv. Hodnocení vlivu na životní prostředí je součástí kapitoly A. dokumentace, 
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hodnocení vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti pak součástí kapitoly B. 

dokumentace. 

 

Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou (23) 

ÚP respektuje stávající významné krajinné prvky. Vymezení koridoru dopravní infrastruktury D01 je 

podmíněno jeho vymezením v ZÚR. 

Podmínkou pro vymezení záchytného parkoviště pod sjezdovkou v údolní nivě v Petrovičkách je 

„respektovat v maximální možné míře významný krajinný prvek“, viz. opatření k zajištění cílů ÚP 

kapitoly 4.1. Dopravní infrastruktura výrokové části  

Vyhodnocení: S ohledem na rozsah vymezení koridoru dopravní infrastruktury D01, přebíraného 

z ZÚR, má ÚP vliv na významné krajinné prvky. Hodnocení vlivu těchto ploch na životní prostředí je 

součástí kapitoly A. dokumentace. 

 
Přírodní park (30) 
Památný strom včetně ochranného pásma (32) 
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita (34) 
NATURA 2000 - ptačí oblast (35) 

V řešeném území jsou vyhlášeny: 

Přírodní park Orlice 

Přírodní park Suchý vrch - Buková hora 

CZ0711016 - Ptačí oblast Králický Sněžník 

CZ0533314 - Evropsky významná lokalita Tichá Orlice 

V ÚP jsou území zakreslena ve výkrese č. II.B.1 Koordinační výkres. 

Vyhodnocení: ÚP nemá vliv na rozsah vyhlášených Přírodních parků. Vyhodnocení vlivu ÚP na životní 

prostředí je součástí kapitoly A. dokumentace, hodnocení vlivu na evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti pak součástí kapitoly B. dokumentace. 

 
Lesy hospodářské (39) 
Vzdálenost 50 m od okraje lesa (40) 

Vliv na stav jevu má navrhovaná stavba přeložky I/11 vymezená na úrovni ZÚR a rozšíření dojezdové 

části sjezdovky vymezené na základě úkolů pro územní plánování z PÚR ČR pro SOB3 Specifickou 

oblast Jeseník - Králický Sněžník, které vyvolávají zábory PÚPFL. 

D01 (DSk) k.ú. Mladkov 0.839 ha 

K01 (NSrs) k.ú. Mladkov 0.162 ha 

   CELKEM   1.001 ha 

Do plochy vymezené vzdáleností 50 m od okraje lesa zasahují části koridoru dopravní infrastruktury 

D01 a části zastavitelných ploch Z16 - Z20, Z23 - Z27, Z29, Z31, Z33 - Z36.  

Vyhodnocení: Charakterem koridoru dopravní infrastruktury D01 má ÚP vliv na rozsah ploch pro 

plnění funkce lesa. Při stavební činnosti v prostoru do 50 m od okraje lesa je třeba postupovat 

v souladu s platnou legislativou.  
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Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí je součástí kapitoly A. dokumentace, hodnocení vlivu na 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti pak součástí kapitoly B. dokumentace. 

 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (41) 
Zábor ZPF v zastavitelných plochách a plochách systému sídelní zeleně je dle metodického 

doporučení Odboru územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí 

MŽP ČR z července 2011: 

- v I. třídě ochrany  7,095 ha (cca 30 %), 

- v II. třídě ochrany  1,286 ha (cca 6 %), 

- v III. třídě ochrany  2,498 ha (cca 11 %), 

- v IV. třídě ochrany  3,038 ha (cca 13 %), 

- v V. třídě ochrany  9,289 ha (cca 40 %). 

Vyhodnocení: Vliv ÚP Mladkov na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto jevu je významný. 

 

Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (43) 
Do ploch investic do půdy zasahují zastavitelné plochy v Z01 (SV), Z02 (SV), Z03 (SV), Z15 (DS) a 

koridor dopravní infrastruktury D01 (DSk). 

Nové plochy pro investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti ÚP nenavrhuje. 

Vyhodnocení: ÚP bude mít na cílový rozsah ploch dotčeného jevu mírný vliv. 

 

Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem (44) 

Severně zastavěných částí Vlčkovic a Mladkova jsou v území vyhlášena ochranná pásma vodních 

zdrojů (dále jen „PHO). Na rozhranní katastrálních území Vlčkovic u Mladkova, Mladkova a Petroviček 

u Mladkova se nachází pozorovací vrt ČHMU s vymezeným ochranným pásmem.  

Vzhledem k poloze vymezení koridoru dopravní infrastruktury D01, přebíraného ze ZÚR, severně 

Mladkova a protínající území jak pozorovacího vrtu, tak i vodního zdroje, je součástí opatření 

k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.1. Dopravní infrastruktura „posouzení, již ve fázi zpracování projektové 

dokumentace, kolizi přeložky I/11 a pozorovacího vrtu ČHMU VP7232 a navrhnout takové opatření, 

které by zabezpečilo funkčnost vrtu nebo navrhnout přemístění vrtu do jiné polohy“. Součástí opatření 

k zajištění cílů ÚP v kapitole  4.2.1 Vodní hospodářství je pak zejména „prověření možnosti změny 

koncepce zásobování vodou v Mladkově - nový zdroj, propojení na vodovod Lichkov, příp. na 

skupinový vodovod Králíky, včetně zvýšení kapacity vodojemu“. 

Vyhodnocení: S ohledem na vymezení koridoru bude mít ÚP na dotčený jev v území zcela zásadní 

vliv. Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí je součástí kapitoly A. dokumentace, hodnocení vlivu na 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti pak součástí kapitoly B. dokumentace. 

Při stavební činnosti v plochách PHO je třeba postupovat v souladu s platnou legislativou. 

 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (45) 
Celé řešeného území leží na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Žamberk - 

Králíky. Součástí opatření k zajištění cílů ÚP v kapitole 4.2.1 Vodní hospodářství je podmínka 



 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Mladkov na udržitelný rozvoj území                                              únor 2016 

 
URBAPLAN s.r.o.  9 
 

 

„respektování podmínek činnosti v území chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV 

Žamberk - Králíky“ 

Vyhodnocení: Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí je součástí kapitoly A. dokumentace, 

hodnocení vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti pak součástí kapitoly B. 

dokumentace. 

Při stavební činnosti v ploše CHOPAV je třeba postupovat v souladu s platnou legislativou. 

 
Vodní útvar povrchových, podzemních vod (47) 
Povodí vodního toku, rozvodnice (49) 

Do území od východu vstupuje tok Tiché Orlice, který se podél zastavěné části Mladkova stáčí k jihu a 

širokou údolní nivou opouští na jihu řešené území. 

Koridor dopravní infrastruktury D01, vymezený na základě vymezení v ZÚR, protíná v území několik 

bezejmenných vodotečí a prochází lokalitou Vodičkovi rybníky. Součástí opatření k zajištění cílů ÚP 

kapitoly 4.1. Dopravní infrastruktura je „při návrhu přeložky I/11 volit takové řešení, jež mají minimální 

dopad na stávající krajinný ráz území“ 

Vyhodnocení: ÚP nemá na dotčené jevy žádný vliv. Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí je 

součástí kapitoly A. dokumentace, hodnocení vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

pak součástí kapitoly B. dokumentace. 

 
Záplavové území (50) 

Podél toku řeky Tichá Orlice bylo stanoveno referátem životního prostředí Okresního úřadu Ústí nad 

Orlicí dne 21.1.2002 (č.j. ŽP/9351/2001/231-Go) pro předpokládaný maximální průtok Q100. 

Do záplavového území zasahuje část zastavitelné plochy Z14 (OS)., Podmiňující podmínkou využití 

dotčené části plochy je „respektování podmínek činnosti v záplavových územích dle platné legislativy“. 

Vyhodnocení: ÚP nemá na dotčené vymezení jevu žádný vliv.  

Při stavební činnosti v plochách záplavového území je třeba postupovat v souladu s platnou 

legislativou. 

 
Poddolované území (62) 

Na správní území obce Mladkov se v okrajové poloze u Šibeničního vrchu nachází poddolované 

území - bod. 

3920 Mladkov Radioaktivní suroviny ojedinělé  

Vyhodnocení: ÚP nemá vliv na vymezené poddolované území.  

 

Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma (67) 
Vodovodní síť včetně ochranného pásma (68) 

V části Mladkov je voda jímána třemi mělkými zářezy „Prameniště“ zaústěnými do pramenní jímky. 

Odtud surová voda natéká přes odradonovací stanici do vodojemu Mladkov a dále do spotřebiště. 

Objem vodojemu je na hranici využitelnosti. Z důvodu nedostatečné vydatnosti zdroje vody, 

nevyhovující jakosti vody a v neposlední řadě kolize stávajících jímacích objektů s koridorem pro 
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přeložku I/11 navrhuje územní plán změnu koncepce zásobení vodu v Mladkově. V PRVKu 

navrhované napojení vodovodu Mladkov na vodovod Těchonín není, na základě informace 

provozovatel (VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.), z hlediska nedostatku vody ve vodovodu Těchonín 

reálné. Z tohoto důvodu je v ÚP navrhováno prověřit možnost zajištění nového vodního zdroje, příp. 

napojení Mladkova na vodovod Lichkov, resp. vodovod Králíky. V souvislosti s výběrem cílového 

řešení koncepce zásobování vodou v Mladkově doporučuje ÚP realizaci nového vodojemu mimo 

koridor dopravní infrastruktury D01  o min. objemu 100 m3. 

V části Vlčkovice se jedná vodovod zásobovaný vodou z vrtu V-1 a studny SV-1 s jímacím zářezem. 

Jímaná voda je odváděna do akumulace u ČS, kde je hygienicky zabezpečena a následně čerpána do 

vodojemu Vlčkovice, odkud je dopravována do spotřebiště. Objem vodojemu je dostatečný i pro další 

rozvoj, S ohledem na nedostatečné vydatnosti zdroje vody ve Vlčkovicích, který nepokryje výhledovou 

průměrnou denní potřebu vody, a podmíněně vyhovující jakosti vody, respektuje územní plán v PRVK 

navrhované posílení zdroje. 

V místní části Petrovičky není vybudován veřejný vodovod a koncepce se nemění. 

Stávající vodovodní rozvody a zařízení jsou v územním plánu respektovány. Případné nové rozvody 

budou řešeny v návaznosti na novou výstavbu. 

Vyhodnocení: Vzhledem k nutnosti změny koncepce v zásobování pitnou vodou v části Mladkov je vliv 

ÚP na stav a vývoj území ve vztahu k těmto sledovaným jevům v části Mladkov významný. 

 

Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma (69) 
Kanalizační síť včetně ochranného pásma (70) 

V roce 2012 byla v Mladkově dokončena stavba kanalizace pro veřejnou potřebu zakončená centrální 

ČOV. ČOV má kapacitu 550 EO. Na stokové síti jsou umístěny 2 čerpací stanice a odlehčovací 

komora. Se změnou koncepce se neuvažuje. 

V Petrovičkách je vybudována malá mechanicko - biologická ČOV DČB 6,3 a kapacitou cca 50 EO. 

Její kapacita je však v sezónním období nedostačující a technický stav ČOV není také zcela 

vyhovující. ÚP respektuje vydané stavební povolení na stavbu kanalizačního výtlaku a přezbrojení 

stávající ČOV na ČS3, jejímž cílem je převedení odpadních vod z Petroviček na kanalizační síť 

Mladkova. 

Ve Vlčkovicích se nenachází žádná kanalizace. ÚP počítá vybudováním nové splaškové kanalizace 

ukončené na nové lokální mechanicko-biologické ČOV pro 70 obyvatel. Stavba splaškového řadu a 

ČOV je v územním plánu vymezena jako veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury WT1. 

Odkanalizovaní části Vlčkovice s likvidací odpadních vod na ČOV. 

Stávající rozvody a zařízení jsou v územním plánu respektovány. Případné nové rozvody budou 

řešeny v návaznosti na novou výstavbu. 

Vyhodnocení: S ohledem na změnu koncepce likvidace odpadních vod v Petrovičkách a Vlčkovicích je 

vliv ÚP na stav a vývoj území ve vztahu k těmto sledovaným jevům významný. 
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Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma (71) 
Elektrická stanice včetně ochranného pásma (72) 
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma (73) 

MVE v území jsou respektovány, nové VTE nejsou navrhovány. 

Zásobování obce Mladkov elektrickou energií je řešeno dvěma napěťovými systémy VN.  

Prostor Mladkova a Petroviček výkonně zajišťuje systém 22 kV vedením VN 261 z elektrické stanice 

s transformací (TR) 110/22 kV Jablonné nad Orlicí. Část Vlčkovic je napájena napěťovým systémem 

35 kV z vedení VN 566 z TR 110/35 kV Žamberk. 

Vyhodnocení: ÚP nemá vliv na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto sledovanému jevu. 
 

Silnice I. třídy včetně ochranného pásma (90)  
Silnice II. třídy včetně ochranného pásma (91) 

Řešeným území prochází dvě silnice druhé třídy - II/311 a II/312, které tvoří základní páteřní síť. 

Řešeného území se dotýká výhledový záměr na změnu trasy silnice I/11 vymezený v ZÚR. V 

dlouhodobém výhledu se vedení tohoto tahu uvažuje v trase Nekoř - Studené - Těchonín - Mladkov - 

Lichkov - Králíky, který ÚP vymezuje jako koridor dopravní infrastruktury. 

Vyhodnocení: Vymezení koridoru D01 pro silnici I. třídy v území má na dotčený jev zásadní vliv.  

Na stav a vývoj území týkající se silnic II. třídy nemá ÚP ve vztahu k jevu žádný vliv. 
 

Místní a účelové komunikace (93) 
Součástí řešení ÚP Mladkov je doplnění stávající místní komunikační sítě Z15 a Z25. 

Vyhodnocení: ÚP Mladkov má s ohledem na rozsah území na stav a vývoj jevu malý vliv. 
 

Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma (94) 

V dlouhodobém výhledu se vedení tohoto tahu uvažuje v trase Nekoř - Studené - Těchonín - Mladkov 

- Lichkov - Králíky, s vlakovou zastávkou Mladkov. 

Využití zastavitelné plochy Z23 vymezené zčásti v ochranném pásmu železnice je podmíněno 

„splněním hygienických limitů hluku dle příslušných právních předpisů“.  

Vyhodnocení: ÚP Mladkov nemá na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto jevu žádný vliv. 
 

Lanová dráha včetně ochranného pásma (98) 

Lyžařský areál Mladkov - Petrovičky s vlekem (560 m) se nachází v nadmořské výšce 600 m n.m. 

v katastrálním území Petrovičky u Mladkova asi 1 km od Mladkova směrem na Zemskou bránu a 

Bartošovice. ÚP dané zařízení respektuje. 

Vyhodnocení: ÚP Mladkov nemá na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto jevu žádný vliv. 
 

Hraniční přechod (105) 
Dnem 21. prosince 2007 jsou v České republice plně uplatňována ustanovení Schengenského acquis. 

Od tohoto data je možné překračovat státní hranice kdekoliv, pokud to není v rozporu s vnitrostátními 

právními předpisy. 

Vyhodnocení: ÚP Mladkov nemá na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto jevu žádný vliv. 
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Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka (106) 

Stávající značené cyklotrasy a turistické trasy zůstávají zachovány a budou postupně doplňovány. 

Realizace pěších a cyklistických stezek v zastavěném i nezastavěném území je umožněna v rámci 

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

Vyhodnocení: ÚP má na stav a vývoj jevu malý vliv. 

 

Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma (107) 
Celé řešené území obce Mladkov je vymezeným územím Ministerstva obrany, na kterém je realizace 

následujících staveb podmíněna vydáním závazného stanoviska Ministerstva obrany. Objekty důležité 

pro obranu státu včetně ochranných pásem jsou v území respektovány. 

Vyhodnocení: ÚP Mladkov nemá na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto jevu žádný vliv. 

 

Vymezené zóny havarijního plánování (109) 

Území obce je součástí zóny havarijního plánování. Je vymezená hasičským záchranným sborem 

Pardubického kraje a to ekvidistantou 200 m podél silnic č. II/311 a II/312. Důvodem je přeprava 

chlóru, propan-butanu a výbušnin. 

Vyhodnocení: ÚP Mladkov nemá na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto jevu žádný vliv. 

 

Vliv ÚP Mladkov na stav a vývoj území podle ostatních, v řešeném území sledovaných a 
případně vyskytujících se jevů dle ÚAP ORP Králíky není žádný nebo je zanedbatelný, a proto 
tyto jevy nebyly vyhodnoceny. 

 
 

C.2. SWOT ANALÝZA 

 

Vyhodnocení vlivů ÚP ve vztahu k RURÚ SO ORP Králíky, ve znění aktualizace 2014, je uvedeno v 

následujících SWOT tabulkách a textu. Vliv na jednotlivé složky je + pozitivní, • bez vlivu, - negativní.  

 

01. horninové prostředí a geologie  

stránky hodnocení ÚAP vliv ÚP 

silné 

- v území se nenachází žádná plocha 
poddolovaného území  

- v území není evidován žádný druh sesuvu  
- krystalické horniny tvořící skalní podklad v 

zájmovém území je možno hodnotit jako horniny 
bez náchylnosti k sesouvání  

bez vlivu 

slabé 
- na značné části území nejvyšší radioekologická 

zátěž  
- v území katastru nejsou bilanční zásoby 

využitelné suroviny  
- poddolovaný bod Mladkov (ID 3920)  

• nutnost případných protiradonových opatření je 
respektována 

 
 
• mimo zastavěné území a zastavitelné plochy 

příležitosti  - 

hrozby  - 

Vyhodnocení: Na horninové prostředí nemá ÚP Mladkov vliv 
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02. vodní režim  

stránky hodnocení ÚAP vliv ÚP 

silné 

- množství zalesněných a zatravněných ploch 
zadržujících vodu v území  

- celé území zasahuje do CHOPAV Žamberk-
Králíky / velké zásoby podzemních vod  

- soběstačnost v zásobování pitnou vodou  
 

- vymezené záplavové území  
 
 

- drobné vodní toky a nádrže v krajině, horní tok 
Tiché Orlice, prameniště  

- zásadním způsobem se nemění, přeložka I/11 
vymezena v ZUR 

• ÚP respektuje podmínky činnosti v CHOPAV 
 
+ nová koncepce zásobování vodou v Mladkově 
 
• využití vymezené plochy Z14 podmíněno 

splněním podmínek činnosti v záplavovém 
území 

- koridor D01 vymezený v ZÚR podmíněn jejich 
ochranou  

slabé 

- pitná voda z místních zdrojů často obsahuje 
radon, je nutná její úprava  
 

- problematické vymezení záplavových území 
včetně aktivních zón v obydlených nivách toků  
 

- není vymezena aktivní zóna záplavového území  

+ jednou z variant uvažované změny koncepce 
zásobování vodou napojení vodovodu 
Mladkov na vodovod Lichkov, příp. Králíky 

• respektování podmínek činnosti v záplavových 
územích dle platné legislativy není v území 
rozporováno 

• není v kompetenci ÚP. 

příležitosti 
- dobudování protipovodňových opatření  + možnost realizace technické infrastruktury 

v zastavěném i nezastavěném území i na 
dalších plochách s rozdílným způsobem 
využití v souladu 

hrozby 

- nedokončení systému protipovodňových 
opatření (problémy s vlastníky pozemků, atd.)  

- povodňové stavy - odnos půdy a materiálu do 
zastavěného území  
 

- znečištění vody v Tiché Orlici v předchozích 
katastrech  

+ viz. výše 
 
+ stávající přírodní prvky (remízky,..) na 

zemědělských plochách vymezeny jako 
plochy přírodní 

• není v kompetenci ÚP 

Vyhodnocení: Na vodní režim má ÚP Mladkov pozitivní vliv. 

 
03. hygiena životního prostředí  

stránky hodnocení ÚAP vliv ÚP 

silné 

- území není znečišťováno významnými zdroji  
 

- území není zatíženo intenzivní zemědělskou 
výrobou (větrná a vodní eroze, hnojení,..)  

- kvalitní přírodní prostředí  
 

- absence starých ekologických zátěží  

+ plochy pro nové zdroje znečištění nejsou 
vymezovány 

• změna způsobu zemědělského hospodaření 
není v ÚP podporována 

- koridor D01 vymezen na základě vymezení 
v ZÚR 

• SEZ skládka Petrovičky mimo zastavěné 
území a zastavitelné plochy 

slabé 

- znečištění ovzduší kvůli využívání tuhých paliv 
pro vytápění, území není plynofikováno  

- odkanalizováno pouze sídlo Mladkov, sídla 
Petrovičky a Vlčkovice nikoli  
 

- zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél 
významných komunikací - průtah obcí II/312 
(Vlčkovice, Mladkov, Lichkov, Červený Potok)  

- místní část Petrovičky u Mladkova není 
napojena na veřejný vodovod  

- plynofikace není distributorem z ekonomických 
důvodů prosazována 

+ respektováno připojení Petroviček na 
kanalizační síť Mladkova, návrh systému 
kanalizace s ČOV ve Vlčkovicích 

+ po realizaci koridoru D01 dojde k snížení 
intenzit v zastavěné části Mladkova 

 
- z ekonomických důvodů není dále 

prosazováno  

příležitosti 

- snížení dopravního zatížení zastavěného území 
obcí realizací obchvatu Mladkova  

- zvýšený zájem o železniční dopravu  
- plynofikace obce  

 
- dobudování systémů splaškové kanalizace a 

ČOV  

+ vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro 
přeložku I/33  mimo zastavěné území 

+ kompletní rekonstrukce provedena 
- plynofikace není distributorem z ekonomických 

důvodů prosazována 
+ respektováno připojení Petroviček na 

kanalizační síť Mladkova, návrh systému 
kanalizace s ČOV ve Vlčkovicích 

hrozby 
- další zdražování plynu a elektřiny → vytápění 

nekvalitními tuhými palivy → místní znečištění 
ovzduší  

- průnik odpadních vod do vod povrchových a 
podzemních  

• není v kompetenci ÚP 
 
 
+ v cílovém stavu likvidace splaškových 

odpadních vod na ČOV ve všech částech 

Vyhodnocení: Na hygienu životního prostředí má ÚP Mladkov pozitivní vliv.  
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04. ochrana krajiny  

stránky hodnocení ÚAP vliv ÚP 

silné 

- přírodní park Suchý vrch - Buková hora, přírodní 
park Orlice  

- ptačí oblast Králický Sněžník  
 

- EVL Tichá Orlice  
- nadregionální biokoridor K80  
- regionální a lokální prvky ÚSES  

• podmínky ochrany respektovány 
 
- koridor dopravní infrastruktury vymezen na 

základě vymezení v ZÚR 
• podmínky ochrany respektovány 
+ zpřesnění a koordinace s okolními obcemi 
+ zpřesnění a koordinace s okolními obcemi 

slabé - v území vyhlášen jen jeden památný strom  • respektováno, vyhlášení není v kompetencích 
ÚP 

příležitosti - přeshraniční spolupráce  + nejsou vymezovány plochy pro VTE 

hrozby - přeshraniční negativní vlivy 
- změna z extenzivního na intenzivní 

hospodářství 

• v území nebyly identifikovány 
+ změna způsobu zemědělského hospodaření 

není v ÚP podporována 

Vyhodnocení: Na ochranu krajiny má ÚP Mladkov pozitivní vliv.  

Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí je součástí kapitoly A. dokumentace, 

hodnocení vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti pak součástí kapitoly 

B. dokumentace. 

 

05. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí les  

stránky hodnocení ÚAP vliv ÚP 

silné 
- v zemědělské půdě převažují TTP včetně velké 

části svažitých terénů  
- vysoká lesnatost území  

+ plochy pastvin vymezeny jako plochy smíšené 
nezastavěného území (NS) 

- zábor PUPFL z důvodu vymezení koridoru 
dopravní infrastruktury (ze ZÚR) a rozšíření 
dojezdu sjezdovky 

slabé 
- převažuje půda 4. a 5. třídy ochrany  
- orná půda i na svažitých terénech  

 
- v obci nebyly realizovány pozemkové úpravy  

• není v kompetenci ÚP, zábory tvoří cca 53 % 
+ respektovány přírodní prvky na zemědělských 

plochách 
• není kompetenci ÚP 

příležitosti 

- drobné úpravy v krajině snižující riziko eroze 
orné půdy ve svažitých terénech  

- realizace pozemkových úprav, návrh 
protipovodňových a protierozních opatření  
 

- skladba lesních porostů přirozená pro zdejší 
přírodní podmínky 

+ respektovány přírodní prvky na zemědělských 
plochách 

• není v kompetenci ÚP, protipovodňové a 
protierozní opatření lze realizovat 
na  zastavěném i nezastavěném území 

• skladba lesa je respektována 

hrozby 

- přechod z extenzivního na intenzivní 
hospodaření  

- zábor nejkvalitnějších půd třídy ochrany I. a II. 
pro výstavbu  
 

- zhoršení možnosti obdělávání bloku  

+ změna způsobu zemědělského hospodaření 
není v ÚP podporována 

- zábor ZPF z cca 36 %, z toho cca 22 % záboru 
I. třídy ochrany pro koridor dopravní 
infrastruktury vymezený v ZÚR 

- možnosti obdělávání omezeny pouze dělením 
z důvodu realizace koridoru  

Vyhodnocení: Na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí les má ÚP Mladkov mírně 

pozitivní vliv. Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí je součástí kapitoly A. 

dokumentace. 

 

06. veřejná dopravní a technická infrastruktura  

stránky hodnocení ÚAP vliv ÚP 

silné 

- územím prochází železniční trať č. 021 (Týniště 
nad Orlicí - Letohrad - Štíty), trať z Letohradu do 
Polska je nově elektrifikovaná  

- území je zásobováno vodou z veřejných 
vodovodů (kromě místní části Petrovičky u 
Mladkova) z vlastních zdrojů pitné vody  

• ÚP respektuje stávající stav železniční trati 
 
 
+ změna koncepce zásobování vodou Mladkova 

počítá s novým zdrojem nebo napojením 
vodovodu Mladkov na vodovod Lichkov, 
příp. Králíky 
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slabé 

- periferní poloha - vzdálenost do krajského 
města je cca 1 h 20 minut a vzdálená je i síť 
rychlostních komunikací a dálnic (bez 
výhledového zlepšení)  

- obec není plynofikována  
 

- odkanalizováno pouze sídlo Mladkov, sídla 
Petrovičky a Vlčkovice nikoli  

+ návrh koridoru dopravní infrastruktury D01 pro 
přeložku silnice I/33 vymezenou v ZÚR 

 
 
- plynofikace není distributorem z ekonomických 

důvodů prosazována 
+ respektováno připojení Petroviček na 

kanalizační síť Mladkova, návrh systému 
kanalizace s ČOV ve Vlčkovicích 

příležitosti 

- realizace obchvatu Mladkova  
- dobudování systémů odvádění a čištění 

odpadních vod  
 
 
- plynofikace území, případně podpora jiných 

šetrných zdrojů energie (kvalitní spalování 
dřeva, dřevoštěpek, atd. - využití místních 
zdrojů dřeva)  

+ návrh koridoru dopravní infrastruktury D01 pro 
přeložku silnice I/33 vymezenou v ZÚR 

+ respektováno připojení Petroviček na 
kanalizační síť Mladkova, návrh systému 
kanalizace s ČOV ve Vlčkovicích 

- plynofikace není distributorem z ekonomických 
důvodů prosazována 

 

hrozby 

- nerealizace plynofikace z důvodů nezájmu 
občanů (zdražování zemního plynu) a z toho 
plynoucí topení nekvalitními tuhými palivy  

- slabé využívání hromadné dopravy vedoucí k 
omezování a rušení spojů - zhoršení dopravní 
dostupnosti území  

- plynofikace není distributorem z ekonomických 
důvodů prosazována 

 
• stávající stav v území je respektován 

Vyhodnocení: Na veřejnou dopravní a technická infrastrukturu má ÚP Mladkov pozitivní vliv.  

 

07. sociodemografické podmínky   

stránky hodnocení ÚAP vliv ÚP 

silné 
- mateřská škola, základní škola (1. - 4. ročník)  
- ordinace lékařů, kladný vývoj vzdělanostní 

struktury obyvatelstva - obyvatelé s maturitou a 
výše tvořily v roce 2001 24 % obyvatel nad 15 
let věku a v roce 2011 již 30 %  

• respektováno, včetně doprovodných ploch 
+ plocha centra vymezena jako plocha smíšená 

obytná - centrální (SC) s polyfunkčním 
využitím  

slabé 

- přerušení kontinuity vývoje území vysídlením 
sudetských Němců po 2. světové válce - chybí 
vazby současných obyvatel mezi sebou i s 
územím samotným  

- úbytek počtu obyvatel (47 za posledních 10 let) 
- převážně migrací, úbytek je ale i přirozený  

- populačně klesají všechny místní části  
- průměrný věk obyvatel v roce 2013 činil 41,6 let, 

což je vyšší hodnota než průměr v ORP ve 
stejném období (41,3 let) - v rámci ORP druhá 
nejvyšší  

+ vymezeny zastavitelné plochy v zastavěné 
ploše intravilánu v Petrovičkách 

 
 
+ komplexní řešení území- rozvojové plochy 

bydlení→plochy smíšené a rekreace, 
vybavenosti→plochy výroby, pro podnikání  

příležitosti 

- podpora místních kulturních akcí a dalších 
aktivit, spolkové činnosti a zájmových organizací 
- posílení sounáležitosti obyvatel obce s 
územím a mezi sebou  

- vhodnými opatřeními zastavit emigraci obyvatel 
- tvorba pracovních příležitostí, komplexní rozvoj 
území atd.  

+ respektování stávajících ploch vybavenosti a 
vymezení zastavitelné ploch Z14 (OS) pro 
rozvoj sportovního areálu 

 
+ komplexní řešení území - rozvojové plochy 

bydlení→plochy smíšené a rekreace, 
vybavenosti→plochy výroby, pro podnikání 

hrozby 
- selektivní emigrace obyvatel (mladí, vzdělání) 

vinou poklesu počtu pracovních možností 
povede k trvalému poklesu počtu obyvatel  

- emigrace, stárnutí populace a snižování 
porodnosti povede k úpadku území 

 
+ komplexní řešení území - rozvojové plochy 

bydlení→plochy smíšené a rekreace, 
vybavenosti→plochy výroby, pro podnikání 

Vyhodnocení: Na sociodemografické podmínky má ÚP Mladkov významně pozitivní vliv.  

 

08. bydlení   

stránky hodnocení ÚAP vliv ÚP 

silné  - 

slabé 
- stávající bytový fond je často využíván jen pro 

rekreaci, zvyšuje se počet trvale neobydlených 
bytů  

- výstavba je v některých lokalitách omezena 

+ plochy rekreační v Petrovičkách lze 
podmíněně využít pro bydlení 

 
• limity území jsou v ÚP respektovány 
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limity využití území (ochrana přírody, záplavové 
území…) nedostatečná technická infrastruktura  

- vysoké stáří bytového fondu (nejvyšší v rámci 
ORP) - 62 % vzniklo do roku 1970  

 
 
+ odůvodněný návrh nových zastavitelných 

ploch pro bydlení a smíšených obytných  

příležitosti 
- zkvalitnit a rozšířit technickou i dopravní 

infrastrukturu (včetně realizace obchvatu) a 
zvýšit tak atraktivitu území pro nové obyvatele  

- podpora revitalizace stávající bytového fondu  

+ koridor přeložka I/11 mimo zastavěné území, 
řešení likvidace odpadních vod, nová 
koncepce zásobování pitnou vodou 

+ bydlení i v plochách smíšených a 
v Petrovičkách i plochách rekreačních 

hrozby 
- zvýšení počtu rekreantů na úkor trvale bydlících 

obyvatel  
- současné problémy nebudou řešeny a území 

ztratí veškerou atraktivitu pro nové obyvatele  

+ plochy rekreační v Petrovičkách lze 
podmíněně využít pro bydlení 

+ komplexní řešení území - rozvojové plochy 
bydlení→plochy smíšené a rekreace, 
vybavenosti→plochy výroby, pro podnikání 

Vyhodnocení: Na bydlení má ÚP Mladkov významně pozitivní vliv.  

 

09. rekreace   

stránky hodnocení ÚAP vliv ÚP 

silné 

- území s hodnotným krajinným rázem, s 
pozůstatky systému opevnění z let 1936 - 38 
vytváří předpoklady pro turistický ruch, v rámci 
SO ORP ale spíše nižší  

- turistické a cyklotrasy, výchozy běžkařských 
tratí, snowpark Petrovičky  

 
 
 
 
 
- Tichá Orlice je využitelná pro vodáky  
- NS Betonová hranice  

+ ochrana krajinného rázu podmínkou využití, 
ochrana objektů předválečných opevnění 
součástí koncepce řešení 

 
+ respektování stávajících a regulativy umožněn 

vznik nových tras a tratí, podpora snowparku 
formou vymezení samostatné plochy 
sjezdovky (NSrs), návrhu rozšíření dojezdu 
(K01), návrhu rozšíření kapacity parkování 
(Z27), možnost realizace nádrže na 
zasněžování 

• není v ÚP rozporováno 
+ ochrana objektů předválečných opevnění 

součástí koncepce řešení 
slabé - vylidňování okrajových oblastí území, domy 

využívány především pro druhé bydlení  
+ plochy rekreační v Petrovičkách lze 

podmíněně využít pro bydlení 

příležitosti 
- rozšíření a zkvalitnění systému cyklostezek a 

cyklotras, rozšíření lyžařských běžeckých tras  
- plánovaná cyklostezka Letohrad - Králíky - 

Červená Voda  

+ respektování stávajících a regulativy umožněn 
vznik nových tras a tratí, návrh parkoviště u 
Kašparovy chaty Z36(DS) 

+ dtto 
hrozby - zvyšování počtu domů určených pro rekreaci na 

úkor trvale obydlených  
+ trvalé bydlení i v plochách rekreace v 

Petrovičkách 

Vyhodnocení: Na rekreaci má ÚP Mladkov významně pozitivní vliv.  

 

10. hospodářské podmínky   

stránky hodnocení ÚAP vliv ÚP 

silné 
- podíl nezaměstnaných je nejnižší v ORP - 5,7 % 

(průměrně 8,2 %, 31. 3. 2014)  
- podíl ekonomicky aktivních obyvatel se mezi 

lety 2001 a 2011 nesnížil, stabilní je i počet 
ekonomických subjektů  

+ respektování stávajících a vymezení nových 
ploch výroby Z13 a Z26 

+ vymezením ploch pro bydlení a smíšených 
obytných nastavěny podmínky pro příchod 
nových ekonomicky aktivních obyvatel 

slabé 
- v obci chybí významnější zaměstnavatel, velká 

část ekonomicky aktivních za prací z obce 
vyjíždí  

+ vymezení významné zastavitelné plochy pro 
výrobu Z26 (VL) ve vazbě ne stávající II/312 
a koridor dopravní infrastruktury D01 

příležitosti 

- vytvoření podmínek pro příchod investorů do 
území - návrh ploch pro výrobní činnosti a 
především tlak na využití stávajících účelových 
areálů  

- pokračovat v profilaci území na především 
rekreační funkci, doplnit ji však také silnou 
základnou průmyslové, zemědělské a lesnické 
výroby  

- při zlepšení dopravního napojení lze očekávat 
ekonomický profit pro obec  

- využití dotačních programů na úrovni EU, ČR i 
kraje - region je potenciálním příjemcem značné 
výše dotací (specifická oblast republikového 
významu, periferní region)  

+ vymezení významné zastavitelné plochy pro 
výrobu Z26 (VL) ve vazbě ne stávající II/312 
a koridor dopravní infrastruktury D01 

 
+ rozvoj rekreačního potenciálu, zejména 

v Petrovičkách, je prioritním předpokladem 
ÚP koncepce rozvoje území; stávající plochy 
výroby jsou respektovány 

+ vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro 
přeložku I/11  

• není v kompetenci ÚP 
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- využití nových trendů v oblasti průmyslové i 
zemědělské výroby a tím zajištění 
konkurenceschopnosti regionu  

- navázání na tradici řemeslné výroby  

+ stavby pro podnikání v intencích podmínek 
využití přípustné i v plochách bydlení a 
smíšených obytných 

hrozby 
- pokles podílu ekonomicky aktivních obyvatel 

současně se selektivní emigrací a poklesem 
počtu pracovních příležitostí povede k 
celkovému úpadku území  

+ viz. výše 

Vyhodnocení: Na hospodářské podmínky v území má ÚP Mladkov významně pozitivní vliv.  

 

 
 

C.3. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD 

 

Způsob řešení problémů vymezených v RURÚ SO ORP Králíky, ve znění aktualizace 2014: je 

uvedeno v následujících SWOT tabulkách a textu. 

 

O10  radioaktivní suroviny  

Území obce Mladkov spadá převážně do kategorie se středním a příp. přechodným rizikem 

(mezozoické horniny). V části zastavěné části katastrálního území Vlčkovice u Mladkova je 

převažující pak riziko střední a vysoké. 

V případě zařazení území do kategorie středního a vysokého rizika pronikání radonu je nutno 

při výstavbě realizovat protiradonová opatření. Nutnost realizace opatření ÚP respektuje. 

ZT11  pitná voda z místních zdrojů obsahuje často radon  

U systémů veřejných vodovodů v Mladkově a Vlčkovicích prochází surová voda odradonovacím 

zařízením. V souvislosti s kolizí navrhovaného koridoru dopravní infrastruktury D01 s prostorem 

stávajících zdrojů vody v Mladkově je jednou z variant uvažované změny koncepce zásobování 

vodou napojení vodovodu Mladkov na vodovod Lichkov, příp. Králíky. Napojení na vodovod 

Těchonín není z hlediska nedostatečného množství vody dále prověřováno. 

ZT12  celé území není napojeno na kanalizaci  

ÚP respektuje zrušení stávajícího objektu ČOV v Petrovičkách a jeho přezbrojení na nový 

objekt čerpací stanice ČS3 s navazujícím novým kanalizačním výtlakem, který bude zaústěn do 

stávající kanalizační sítě obce Mladkov ukončené ČOV Mladkov. 

V části Vlčkovice navrhuje ÚP realizaci nové splaškové kanalizace ukončené na nové lokální 

mechanicko-biologické ČOV. Stavba splaškového řadu a ČOV je v územním plánu vymezena 

jako veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury WT1. Odkanalizovaní části Vlčkovice s 

likvidací odpadních vod na ČOV. 

ZT13  část není napojena na veřejný vodovod  

Vzhledem k odlehlosti sídelní jednotky Petrovičky, malému počtu zásobovaných obyvatel a z 

toho vyplývající výši finančních prostředků, nenavrhuje územní plán změnu zásobování 

obyvatel pitnou vodou. Individuální zásobování zůstane zachováno. 

ZH8  staré zátěže území a kontaminované plochy, skládka Petrovičky  

ÚP dotčeném zalesněném prostoru skladky Petrovičky žádné zastavitelné plochy.  

ZD7,  ZD9  průtah silnice zastavěným územím s vysokou hlučností a prašností - II/312  
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Silnice II/312 má v řešeném území zpevněný asfaltový povrch omezující prašnost. 

Po realizaci přeložky I/11, koridor dopravní infrastruktury D01, mimo zastavěné území dojde 

k významnému omezení intenzit dopravy na průtahu zastavěnou částí Mladkova.  

ZD10,  ZD11 průtah silnice zastavěným územím s vysokou hlučností a prašností - II/311  

Silnice II/311 má v řešeném území zpevněný asfaltový povrch omezující prašnost. 

Vzhledem k stávajícím intenzitám dopravy na silnici II/311, jejíž zatížení po realizaci přeložky 

I/11 ještě výrazně klesne, není nutno na úrovni ÚP uvažovat o speciálních protihlukových 

opatřeních.  

SZL6  střet silnice I. třídy s NATUROU 2000 - PTO a přírodním parkem Suchý vrch Buková hora  

Koridor dopravní infrastruktury D01 je vymezen v ÚP na základě vymezení v ZÚR. 

Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí je součástí kapitoly A. dokumentace, hodnocení vlivu 

na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti pak součástí kapitoly B. dokumentace. 

SZ1  silnice I. třídy procházející prvkem ÚSES  

Koridor dopravní infrastruktury D01 je vymezen v ÚP na základě vymezení v ZÚR. 

Součástí opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.1. Dopravní infrastruktura je podmínka 

„zachování funkčnosti křížícího nadregionálního biokoridoru K80 a dalších vymezených 

skladebných částí územního systému ekologické stability na území obce již ve fázi zpracování 

projektové dokumentace návrhu přeložky I/11“. Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí je 

součástí kapitoly A. dokumentace, hodnocení vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti pak součástí kapitoly B. dokumentace. 

O17  zastavěné území v zóně záplavového území 100-leté vody  

Vymezené záplavové území Tiché Orlice zasahuje zastavěné území Mladkova zejména 

v prostoru historické zástavby v nivě Tiché Orlice. Nové zastavitelné plochy bydlení a smíšené 

obytné nejsou v záplavovém území vymezovány. Respektování podmínek činnosti v 

záplavových územích dle platné legislativy není v území rozporováno. Protipovodňová opatření, 

jako stavba technické infrastruktury, mohou být na dotčených plochách bydlení a smíšených 

obytných realizována v souladu s podmínkami dle kapitoly 6. Stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití.... této dokumentace. 

V jižní části zasahuje záplavové území nivu Tiché Orlice s areálem sportoviště pod tratí a 

areálem hasičských sportů. Do záplavového území zasahuje část vymezené zastavitelné 

plochy Z14 (OS) pro rozvoj stávajícího sportovního areálu. Využití dotčené části zastavitelné 

plochy Z14 je podmíněno respektováním podmínek činnosti v záplavových územích dle platné 

legislativy. 

SZL11  zastavitelné území (B, T, O) v zóně záplavového území 100-leté vody  

V záplavovém území je vymezena část zastavitelné plochy Z14 pro rozvoj přilehlého 

sportovního rozvoj areálu. Podmiňující podmínkou využití dotčené části plochy je „respektování 

podmínek činnosti v záplavových územích dle platné legislativy“. 

SZL12/ZU2  Záměr oborový (VTE) × NATURA - PTO; krajinný ráz 

ÚP nevymezuje v řešeném území plochy pro větrné elektrárny - neaktuální problém 

 



 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Mladkov na udržitelný rozvoj území                                              únor 2016 

 
URBAPLAN s.r.o.  19 
 

 

 

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ 
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 

PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH 
PRŮZKUMECH A ROZBORECH 

 
 

D.1. KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V MLADKOVĚ 
       

Stávající vodovodní rozvody a zařízení jsou v územním plánu respektovány.  

Z důvodu nedostatečné vydatnosti zdroje vody, nevyhovující jakosti vody a v neposlední řadě kolize 

stávajících jímacích objektů s koridorem pro přeložku I/11 navrhuje územní plán změnu koncepce 

zásobení vodu v Mladkově. 

V PRVKu je navrhováno napojení vodovodu Mladkov na vodovod Těchonín.  Na základě informace 

provozovatele (VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.) není, z hlediska nedostatku vody ve vodovodu 

Těchonín, výše jmenované řešení reálné.  

 

Z tohoto důvodu je v ÚP navrhováno prověřit možnosti: 

a) zajištění nového vodního zdroje v poloze „nad koridorem“ 

b) napojení vodovodu Mladkov na vodovod Lichkov, resp. skupinový vodovod Králíky 

 

Vyhodnocení: Pro relevantní posouzení a stanovení cílového řešení je třeba provést Studii 
proveditelnosti, jejímž obsahem bude:  

ad a) podrobný hydrogeologický průzkum území „nad koridorem“  

- posouzení kvantitativních a kvalitativních charakteristik případných zdrojů 

- posouzení vlivu na životní prostředí 

- odhad nákladů na realizaci 

ad b) návrh technického řešení propojení vodovodů 

- posouzení kvantitativních a kvalitativních charakteristik  

- návrh trasy propojovacího vodovodu na správním území obce Lichkov, příp. města 

Králíky  

- posouzení vlivu na životní prostředí 

- odhad nákladů na realizaci 

- majetkoprávní vztahy v území 

Pro ochranu případné trasy propojovacího vodovodu je do ÚPD dotčených obcí nutno zapracovat: 

- vymezení koridoru územní rezervy technické infrastruktury pro propojovací vodovod na správním 

území Lichkova, příp. Králík  

- následné vymezení navazujícího koridoru územní rezervy na správním území Mladkova 
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V 

POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 
 

E.1. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 

- dle kapitoly B.1.1. Republikové priority textové části Odůvodnění ÚP 

 

Republikové priority PÚR ČR pro vytváření vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel určují požadavky na 

územně plánovací činnost obcí (měst), které byly částečně, a v míře odpovídající významu a velikosti 

sídla a řešeného území, jsou uplatněny při zpracování ÚP Mladkov: 

 

ad (14) ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území vymezením zastavěného 

území a zastavitelných ploch navazujících na zastavěné území, stanovením podmínek pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití. Vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro přeložku 

silnice I/11 v úseku Šedivec - Lichkov je provedeno na základě jeho vymezení v Zásadách 

územního rozvoje Pardubického kraje (dále je „ZÚR“). 

ÚP respektuje formy zástavby charakteristické pro jednotlivé sídelní části - koncentrovaná 

zástavba centrální části a příměstský typ zástavby v okrajových částech Mladkova; původní 

venkovská zástavba uzavřených usedlostí Vlčkovic a původní zástavba jednotlivých chalup 

Petroviček. 

Koncepce uspořádání krajiny vychází z dochovaného krajinného rázu údolí toku Tiché Orlice, 

okolních svahů s charakteristickým střídáním lesních ploch se zemědělsky využívanou 

zemědělskou půdou dělenou jednotlivými remízky a zalesněného masivu Suchého vrchu jako 

základních krajinotvorných prvků v území 

ad (14a) ÚP respektuje stávající areály zemědělské výroby v Mladkově a Vlčkovicích a areál ovčína 

v Petrovičkách. 

ad (15) Vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro přeložku silnice I/11 v úseku Šedivec - Lichkov 

je provedeno na základě jeho vymezení v ZÚR. Podmínky pro omezení vlivu možné prostorové 

segregace jsou součástí opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.1. Dopravní infrastruktura tohoto 

ÚP. 

ad (16) Stanovením ploch s rozdílným způsobem využití, stanovením podmínek pro využití těchto 

ploch a jejich vyváženým vymezením v území jak pro rozvoj výroby a skladování, tak pro rozvoj 

bydlení, je v ÚP uplatněn princip komplexního řešení celého území. Při zpracování ÚP byly 

prověřeny požadavky uživatelů území a vlastníků pozemků. 

Při zpracování byly prověřeny všechny záměry uživatelů území a vlastníků pozemků podané na 

Městský úřad. V procesu zpracování byla rozpracovaná územně plánovací dokumentace 

projednávána s vedením obce. 
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ad (16a) Řešení ÚP vychází z principu integrovaného rozvoje. Koordinace prostorových a časových 

hledisek je uplatněna zejména při vymezení koridoru dopravní infrastruktury D01 pro přeložku 

silnice I/11 a stanovení podmínek činnosti v ploše koridoru. 

ad (17) Respektováním stávajících ploch pro výrobu a skladování (VL, VZ) a ploch smíšených (SC, 

SV) a vymezení rozvojových ploch pro výrobu a skladování ve Vlčkovicích (Z13) a Mladkově 

(Z26) vytváří ÚP podmínky pro rozvoj území a částečnou eliminaci případných důsledků náhlých 

hospodářských změn. 

ad (18) ÚP naplňuje požadavek na polycentrický (mnohostranný) rozvoj sídelní struktury vytvořením 

podmínek (vymezením zastavitelných ploch, stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití, stanovením celkové urbanistické koncepce, stanovením koncepce veřejné 

infrastruktury i koncepce uspořádání krajiny) pro harmonický a udržitelný rozvoj území. 

ad (19) Vymezené plochy jsou navrženy přednostně v zastavěném území včetně proluk a 

nevyužívaných areálů (brownfields). V prostoru bývalého areálu zemědělské výroby na severu 

Vlčkovic vymezuje ÚP přestavbovou plochu P01 (BV). 

ad (20) Koridor dopravní infrastruktury D01, který by mohl ovlivnit charakter krajiny, je vymezen na 

základě jeho vymezení v ZÚR. Podmínky pro omezení vlivu na krajinný ráz jsou součástí 

opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.1. Dopravní infrastruktura tohoto ÚP. 

Navrhované plochy výroby a skladování Z13 a Z26 jsou vymezeny v přímé vazbě na stávající 

plochy v pohledově méně exponovaných pozicích. Vymezení těchto ploch je ve vztahu k plochám 

bydlení bezkonfliktní. 

Skladebné části územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) jsou v maximální 

možné míře vymezeny jako funkční.  

ad (20a) Koridor dopravní infrastruktury D01 je vymezen na základě jeho vymezení v ZÚR. Podmínky 

pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka jsou součástí 

opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.1. Dopravní infrastruktura tohoto ÚP. 

Návrhem ÚP nedochází k vytváření podmínek pro nežádoucí srůstání jednotlivých sídel v území. 

ad (22) ÚP respektuje stávající turistické a cykloturistické trasy. V zastavěném i nezastavěném území 

mohou být cyklostezky a stezky pro pěší součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití 

v souladu s kapitolou 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.... 

této dokumentace. 

Vymezením nových zastavitelných ploch pro rekreaci a občanskou vybavenost (Z29 - 35) 

v Petrovičkách a vymezením samostatné plochy s rozdílným způsobem využití - Plochy smíšené 

nezastavěného území - rekreační, sportovní (NSrs) v ploše sjezdovky vytváří ÚP podmínky pro 

rozvoj rekreačního potenciálu lokality. 

 ad (23, 24) Koridor dopravní infrastruktury D01 je vymezen na základě jeho vymezení v ZÚR. 

Nová obytná zástavba je vymezována v dostatečném odstupu od nového koridoru dopravní 

infrastruktury D01. 

Pro lepší napojení nových zastavitelných ploch navrhuje ÚP jako podmíněnou investici realizaci 

nové místní komunikace Z15. Plocha dopravní infrastruktury Z25 je obslužnou komunikací pro 

vymezenou zastavitelná plochu bydlení Z24. 
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ad (24a) Využití zastavitelné plochy bydlení Z23 (BV), vymezené v centru Mladkova a v ochranném 

pásmu železniční trati, je podmíněno prokázáním splnění hygienických limitů hluku dle 

příslušných právních předpisů.  

Odstup obytných ploch od ploch výroby není ÚP snižován. 

ad (25) Přirozená akumulace srážkových vod v území je ÚP podporována respektováním stávajících 

přírodních prvků v území a jejich zařazením do ploch přírodních (NP), příp. ploch smíšených 

nezastavěných (NS), tzn. nezvyšováním podílu zornění. 

V území mohou být plochy pro realizaci protipovodňových opatření součástí jiných ploch 

s rozdílným způsobem využití v souladu s kapitolou 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití.... této dokumentace. 

ad (26) ÚP respektuje záplavové území vodního roku Tiché Orlice. Vymezení části zastavitelné plochy 

Z14 pro rozvoj sportovního areálu v Mladkově v záplavovém území je podmíněno respektováním 

podmínek činnosti v záplavovém území dle platné legislativy. 

ad (27) ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury, když v návaznosti 

na stávající infrastrukturu navrhuje plochy pro bydlení a plochy pro výrobu a skladování.  

Jednou z možností řešení kolize jímacích objektů v Mladkově a koridoru dopravní infrastruktury 

D01 pro přeložku silnice I/11 je napojení stávajícího vodovodu na vodovod Lichkov, příp. na 

skupinový vodovod Králíky. 

ad (28) Stávající veřejnou infrastrukturu ÚP respektuje. Pro zajištění kvality života obyvatel je 

navrhována změna koncepce zásobování vodou, realizace kanalizačního výtlaku z Petroviček a 

návrh systému likvidace odpadních vod ve Vlčkovicích. 

ad (29) Do doby realizace přeložky I/11 respektuje ÚP koncepci obsluhy území po stávající silniční 

komunikační síti s návrhem komunikací Z15 a Z25 pro obsluhu zastavitelných ploch Z16, Z17 a 

Z24. Plochy železniční trati jsou v území respektovány jejich vymezením jako plochy dopravní 

infrastruktury - drážní (DZ). 

Mimo ploch dopravní infrastruktury - silniční (DS) lze v území realizovat pěší a cyklistické cesty i 

na jiných plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s kapitolou 6. Stanovení podmínek 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.... této dokumentace.  

ad (30) Úroveň technické infrastruktury v území je v ÚP dále rozvíjena návrhem změny koncepce 

zásobování vodou, realizace kanalizačního výtlaku z Petroviček a návrhem systému likvidace 

odpadních vod ve Vlčkovicích. 

ad (31) Vzhledem k výsledku Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na 

krajinný ráz území Pardubického kraje (Studio B&M, 2007), jejímž zadavatelem byl Pardubický 

kraj, nejsou v území vymezovány plochy pro větrné elektrárny (dále jen „VTE“). Z pohledu 

„územní ochrany krajinného rázu“ je dotčené území ve studii definováno jako:  

a) území, kde zákon nadřazuje před výstavbou VTE veřejný zájem (východně zastavěného 

území Petroviček a Mladkova)   

b) území se zvýšenou estetickou a přírodní hodnotou (západ Petroviček a Mladkova včetně 

zastavěného území podél Tiché Orlice a střed a sever Vlčkovic) 

Stávající malé vodní elektrárny (dále jen „MVE“) jsou v území respektovány. 
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ad (32) Plocha přestavby P01 (BV) je vymezena, v souladu s koncepcí řešení stávajícího ÚPO, na 

ploše stávajícího objektu zemědělské výroby v severní části Vlčkovic. 

 

  
 

E.2. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE 

 

- dle kapitoly B.2.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 

území textové části Odůvodnění ÚP 

 

Priority územního plánování kraje jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a 

požadavků na udržitelný rozvoj území v územně plánovací činnosti měst a obcí, kterými jsou 

stanovovány podmínky pro změny v konkrétních plochách. Při řešení územního plánu Mladkov byly 

plně respektovány a splněny. Území obce se týkají zejména: 

 

ad (3) Respektováním stávajících ploch pro výrobu a skladování (VL, VZ) a ploch smíšených (SC, SV) 

a vymezení rozvojových ploch pro výrobu a skladování ve Vlčkovicích (Z13) a Mladkově (Z26) 

vytváří ÚP podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny území. 

ad (6) ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území vymezením zastavěného území 

a zastavitelných ploch navazujících na zastavěné území, stanovením podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití.  

ÚP respektuje formy zástavby charakteristické pro jednotlivé sídelní části - koncentrovaná 

zástavba centrální části a příměstský typ zástavby v okrajových částech Mladkova; původní 

venkovská zástavba uzavřených usedlostí Vlčkovic a původní zástavba jednotlivých chalup 

Petroviček. 

Koridor dopravní infrastruktury D01, který by mohl ovlivnit charakter krajiny, je vymezen na 

základě jeho vymezení v ZÚR. Podmínky pro omezení vlivu na krajinný ráz jsou součástí 

opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.1. Dopravní infrastruktura tohoto ÚP. 

Navrhované plochy výroby a skladování Z13 a Z26 jsou vymezeny v přímé vazbě na stávající 

plochy v pohledově méně exponovaných pozicích. 

ad (7) Vybavení technické infrastruktury v území je v ÚP dále rozvíjeno návrhem změny koncepce 

zásobování vodou, realizace kanalizačního výtlaku z Petroviček a návrhem systému likvidace 

odpadních vod ve Vlčkovicích. 

Vytvoření podmínek pro rozvoj rekreačního potenciálu území, zejména v prostoru Petroviček, je 

jednou z priorit koncepce rozvoje území. Vymezením zastavitelných ploch Z28 - Z35 (RI, OV), při 

splnění podmínek ochrany přírody stanovené ve Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní 

prostředí, vytváří ÚP podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu v Petrovičkách. 

Respektováním stávajících přírodních prvků (remízky,...) na zemědělských plochách a jejich 

vymezením jako plochy přírodní (NP) jsou v ÚP vytvořeny podmínky pro zachování ekologické 

stability krajiny a pro eliminaci možných erozních poškození. 
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Jako jedna z možností řešení kolize jímacích objektů v Mladkově a koridoru dopravní 

infrastruktury D01 pro přeložku silnice I/11 je v ÚP navrhováno posouzení napojení stávajícího 

vodovodu na vodovod Lichkov, příp. na skupinový vodovod Králíky. 

ad (8) Podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti republikového významu SOB 
3 Jeseníky - Králický Sněžník jsou popsány v kapitole B.2.3. Zpřesnění specifické oblasti, 

vymezené v PÚŔ a vymezení specifické oblasti krajského významu tohoto Odůvodnění. 

ad (9) ÚP respektuje stávající vazby území na sousední území Královéhradeckého kraje 

(severozápadní hranice) s možností rozvoje mezikrajových vazeb prostřednictvím vymezení 

koridoru dopravní infrastruktury pro přeložku I/11 s napojením na silnice II/311 a II/312. 

ad (10) Severní hranice správního území Mladkova tvoří zároveň hranici s Polskou republikou. 

Stávající prostupnost přírodní hranice prostřednictvím pěší a cyklistické komunikace (Petrovičky) 

je respektována. 

 

 
 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 

 

Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 

zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 

a zachovává přirozené funkce ekosystémů. (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů.) 

 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich 
soulad. 

Vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, pro výrobu a skladování a stanovením podmínek pro 

plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, jež byly při řešení na úrovní územního 

plánu ovlivnitelné, vytváří ÚP Mladkov předpoklady pro vyváženost vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území. 

 

Na základě posouzení vlivů na jednotlivé složky udržitelného rozvoje se navrhuje: 

a) Pro ochranu možné trasy propojovacího vodovodu zapracovat do ÚPD dotčených obcí koridory 

územní rezervy technické infrastruktury pro propojovací vodovod  

b) Respektovat obecné podmínky pro činnosti a výstavbu stanovené v Posouzení z hlediska vlivů na 

životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 

znění 

c) Před realizací nové ČOV ve Vlčkovicích Z04 (TI) posoudit vliv hluku z provozu na navazující 

chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. 

d) Před realizací záměrů Z07 (BV), Z20 (BV) a Z23 (BV)provést (na vlastní náklady) měření hluku 

nebo zpracování hlukové studie, která prokáže plnění hygienických limitů a v případě překročení 
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hygienických limitů navrhne vhodná protihluková opatření, která zajistí plnění hygienických limitů 

vymezených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Případná technická opatření proti hluku budou 

uplatňována jako podmínka vůči investorům. 

e) Při realizaci záměrů zasahujících do ochranného pásma lesa umísťovat novou zástavbu, vyjma 

oplocení, nejméně 25 m od okraje lesa. 

f) Při realizaci záměru Z14 (OS) zabezpečit likvidaci odpadních vod na centrální ČOV, případně 

zajistit jejich dostatečné čištění jiným způsobem. Část zasahující do záplavového území toku Tichá 

Orlice koncipovat tak, aby zde nebyly realizovány žádné významné překážky, které by mohly 

zhoršit případný průchod povodňové vlny. 

g) Při realizaci záměru Z27 (DS) je nutné v maximální možné míře respektovat VKP údolní nova 

vodoteče. 

h) Realizaci záměru rozšíření dojezdu sjezdovky K01 (NSrs) provést odlesnění jen v nejnutnější 

možné míře. Realizaci je vhodné situovat v období mimo hnízdění ptačích druhů v ptačí oblasti 

Králický Sněžník. Na této ploše bude nutné založit trvalý travní porost osivem místní provenience 

ve vhodném klimatickém období, nejlépe na jaře při dostatku vláhy a při nízkém riziku přívalových 

dešťů. Založený travní porost bude třeba v prvních letech kosit z důvodu jeho rychlejšího 

zahuštění. 

i) Respektovat podmínky realizace přeložky silnice I/11 v rámci vymezeného koridoru dopravní 

infrastruktury D01 (DSk): 

- v rámci projektové dokumentace (příp. v rámci procesu EIA) zpracovat samostatný 

hydrologický posudek; 

- ve fázi předprojektové přípravy stavby provést posouzení možnosti zajištění náhradního 

zdroje vody pro obec Mladkov z hlediska vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nebo 

napojení Mladkova na vodovod z Lichkova, resp. vodovod Králíky; 

- při realizaci odlesnění je třeba dbát, aby odlesnění bylo provedeno jen v nejnutnější možné 

míře a nedocházelo k zásahům do půdního krytu mimo těleso stavby, realizaci odlesnění a 

stavby přeložky I/11 je vhodné situovat v období mimo hnízdění; 

- ve fázi zpracování projektové dokumentace zajistit na území obce, zachování funkčnosti 

křížícího nadregionálního biokoridoru K80 a dalších vymezených skladebných částí územního 

systému ekologické stability; 

- charakter stavby vyžaduje hodnocení vlivu výstavby komunikace dle § 45i zákona č. 114/1992 

Sb., jemuž bude předcházet nebo bude jeho nedílnou součástí: 

• provedení několikaletého detailního sledování výskytu chřástala polního na místě stavby i 

v jejím širším okolí a vyhodnocení ztráty biotopu chřástala či jeho narušení; 

• nejméně dvouletý aktuální biologický průzkumu, jehož součástí bude i navržení vhodných 

zmírňujících opatření k minimalizaci negativního ovlivnění výstavby a provozu komunikace; 

• zpracování biologického hodnocení v navazujících řízeních; 

• hodnocení vlivu na krajinný ráz; 

• zpracování rozptylové, hlukové studie a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 

 


