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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADKOV 

 

Bude po projednání doplněno pořizovatelem 

 
 
 
 

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ 

 

Řešené území obce Mladkov se nachází na rozhraní Pardubického a Královéhradeckého kraje, na 

pomezí České republiky a Polska. Obec Mladkov spadá do obce s pověřeným obecním úřadem a 

obce s rozšířenou působností Králíky. 

 

Řešené území tvoří tří katastrální území: 

Mladkov    668,43 ha  

Petrovičky u Mladkova   310,24 ha 

Vlčkovice u Mladkova   301,18 ha 

 

 
 

B.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 

 

Vláda České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 schválila Politiku územního rozvoje České 

republiky. Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“) byla 

schválena usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276. 

Je to nástroj územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním 

zákoně (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů) obecně uváděných úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a 

mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území. PÚR ČR určuje strategii 

a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro 

konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. 

 

Územní plán Mladkov (dále jen „ÚP“) respektuje obecné zásady PÚR a vytváří podmínky pro naplnění 

jejich cílů.  

 

 

B.1.1. REPUBLIKOVÉ PRIORITY 
 

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 
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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. 

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 
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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 - Plocha 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. 

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. 
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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 (OS) 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 vymazovány plochy pro větrné elektrárny (dále jen „VTE“). Z pohledu 

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

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

území Petroviček a Mladkova) a  

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. 

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. 

 

 

B.1.2. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 
 

Řešené území neleží v rozvojových oblastech ani rozvojových osách vymezených v PÚR ČR. 
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B.1.3. SPECIFICKÉ OBLASTI 

 

Správní území obce Mladkov leží v území vymezeném PÚR ČR jako SOB3 Specifická oblast 
Jeseníky - Králický Sněžník.  

Zpřesnění na podrobnost správních území obcí bylo provedeno v ZÚR kapitole 3.1. Specifická oblast 

republikového významu, bod (67). 

 

Úkoly pro územní plánování:  

a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní 

podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského 

vybavení,  

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních 

dopravních tahů, zejména na Kladsko,  

ÚP respektuje v ZÚR vymezený koridor pro přeložku silnice I/33 úsek Šedivec - Lichkov jako 

významný dopravně obslužný prvek pro napojení řešeného území.  

Pro zkvalitnění technické infrastruktury respektuje ÚP návrh na realizaci kanalizačního výtlaku 

z Petroviček na kanalizační řady v Mladkově, ukončené ČOV. Realizace kanalizační sítě 

ukončené ČOV je také navrhována ve Vlčkovicích. 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. 

Podmínka prověření možnosti změny koncepce zásobování vodou v Mladkově - nový zdroj, 

propojení na vodovod Lichkov, příp. na skupinový vodovod Králíky je součástí opatření 

k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.2.1. Vodní hospodářství  tohoto ÚP. 

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se 

sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras,  

ÚP respektuje na řešeném území vedení cyklistických a turistických tras.  

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. 

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu 

a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity,  

ÚP respektuje stávající plochu sjezdovky v Petrovičkách a její plochu vymezuje jako 

samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití - Plochy smíšené nezastavěného území - 

rekreační, sportovní (NSrs).  

Pro zajištění bezpečného dojezdu v dolní části u nástupu na vlek navrhuje její rozšíření jako 

změnu v krajině K01.  

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 

zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství,  
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Zatravněné plochy a plochy pastvin jsou v ÚP samostatně vymezeny jako plochy smíšené 

nezastavěného území (NS). Významné přírodní prvky v krajině - remízky,... jsou v ÚP 

vymezeny jako plochy přírodní (NP).  

 

B.1.4. KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 

V řešené území nejsou v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, vymezeny žádné koridory a plochy 

dopravní infrastruktury. 

 

B.1.5. KORIDORY A PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH 
ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ 

 

V řešené území nejsou v PÚR ČR vymezeny žádné koridory a plochy technické infrastruktury a 

souvisejících rozvojových záměrů. 

 

 
 

B.2. VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO 
KRAJE 

 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje byly vydány dne 29. 4. 2010 a nabyly účinnosti dne 15. 

6. 2010 (dle § 20 odst. 1 stavebního zákona).  

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1 byly vydány dne 17. 9. 2014 a nabyly 

účinnosti dne 7. 10. 2014. 

 

Územní plán Mladkov není v rozporu s územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje 

Pardubického kraje. 

 
B.2.1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

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.  
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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. 

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 PÚR 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. 

 

 
B.2.2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS, 

VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A 
ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

 

Řešené území neleží v rozvojových oblastech ani rozvojových osách vymezených v ZÚR. 
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B.2.3. ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ V PÚR A VYMEZENÍ SPECIFICKÉ 
OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

 

Správní území obce Mladkov leží v území vymezeném PÚR ČR jako SOB3 Specifická oblast 
Jeseníky - Králický Sněžník, jehož zpřesnění je součástí kapitoly ZÚR 3.1. Specifická oblast 

republikového významu, bod (67). 

 

Úkoly pro územní plánování:  

a) stabilizovat koridory dopravních staveb, zejména I/11 a I/43;  

Koridor dopravní infrastruktury D01, vymezený v ÚP jako zpřesnění koridoru dopravní 

infrastruktury D28 pro přeložku silnice I/33 úsek Šedivec - Lichkov vymezeného v ZÚR, je 

prostorově koordinován s jeho vymezením na navazujících správních územích Těchonína a 

Lichkova.  

b) zlepšit podmínky pro realizaci přeshraničních vazeb;  

Severní hranice správního území Mladkova tvoří zároveň hranici s Polskou republikou. Stávající 

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

respektována. V návaznosti na případné záměry z Polské strany lze v zastavěném i 

nezastavěném území realizovat cyklostezky a stezky pro pěší na dalších plochách s rozdílným 

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

způsobem využití.... této dokumentace. 

c) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území pro rekreaci;  

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. 

ÚP respektuje stávající plochu sjezdovky v Petrovičkách a její plochu vymezuje jako 

samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití - Plocha smíšené nezastavěného území - 

rekreační, sportovní (NSrs).  

Pro zajištění bezpečného dojezdu v dolní části u nástupu na vlek navrhuje její rozšíření jako 

změnu v krajině K01.  

ÚP respektuje na řešeném území vedení cyklistických a turistických tras. 

d) vytvářet podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského, resp. horského charakteru; 

Zatravněné plochy a plochy pastvin jsou v ÚP samostatně vymezeny jako plochy smíšené 

nezastavěného území (NS). V území nejsou nově vymezovány plochy pro zornění. 

Významné přírodní prvky v krajině - remízky,... jsou v ÚP vymezeny jako plochy přírodní (NP).  

Stávající areály zemědělské výroby v Mladkově a Vlčkovicích a areál ovčína v Petrovičkách 

jsou respektovány. 

e) koordinovat územní rozvoj oblasti s polskými přístupy a záměry; 

Při zpracování ÚP nebyly známy polské přístupy a záměry, které by měly dopad na řešené 

území Mladkova.  
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f) respektovat požadavky na ochranu Ptačí oblasti Králický Sněžník; 

Požadavky na ochranu Ptačí oblasti Králický Sněžník, které jsou definovány zejména ve 

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti, jsou v ÚP respektovány a splněny. 

Posouzení bylo zpracováno na základě stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje (dále 

jen „KÚ“), odboru životního prostředí a zemědělství zn. 32142/2012/OŽPZ/Le ze dne 30.5.2012 

k návrhu zadání územního plánu Mladkov. 

g) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst. (112): 

Na správním území Mladkova zpřesnil ÚP následující vymezené části regionálního a 

nadregionálního ÚSES: 

nadregionální biokoridor  K80; 

regionálních biocentra  414 U Vysokého kamene,  

492 Hraniční vrch,  

493 Studenský horní les; 

regionálních biokoridor  819 K80-Hraniční vrch. 

Jako nepřípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití (kapitola 6. Stanovení podmínek 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.... tohoto ÚP), na kterých jsou plochy 

skladebných částí biocenter a biokoridorů vymezovány, jsou stanoveny „stavby, zařízení a jiná 

opatření omezující funkčnost ÚSES“. 

 

 

B.2.4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A 
KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU 
 

PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY 

Na území obce byl na vybrané silniční síti v ZÚR navržen koridor pro umístění přeložek a obchvatů : 

koridor pro umístění stavby D28 - přeložka silnice I/11; úsek Šedivec - Lichkov; 
Jako zpřesnění koridoru dopravní infrastruktury D28 je v ÚP na správním území Mladkova 

vymezen koridor dopravní infrastruktury D01. Zpřesnění je prostorově koordinováno s jeho 

vymezením ve schválených a zpracovávaných územních plánech navazujících správních 

územích obcí Těchonín a Lichkov.  

 

PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Na správním území obce nejsou v ZÚR vymezeny žádné plochy a koridory technické infrastruktury. 

 

PLOCHY A KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKÉ STABILITY 

Na správním území obce vymezily ZÚR osu nadregionálního biokoridoru, jehož funkčnost je nutno 

zajistit: 
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K 80 Sedloňovský vrch, Topielisko - Raškov; 
Na správním území Mladkova vymezil ÚP nadregionální biokoridor NRBK K80, včetně 

odbočení spojující NRBK K80 (lokalita Adam, Kostelní vrch) a NRBK K81 (Pastvinská 

přehrada), v minimální šíři 40 m. 

Nefunkční část na zemědělské půdě v prostoru křížení se silnicí II/312 mezi Vlčkovicemi a 

Mladkovem je vymezena jako veřejně prospěšné opatření pro založení skladebných částí 

systému ekologické stability, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,  WU.1 

Realizace části nadregionálního biokoridoru K 80.  

 
ochranná zóna nadregionálních biokoridorů  
Vzhledem k vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK K80 v území je pro zvýraznění 

koridorového efektu vymezena ochranná zóna mimo celistvé zastavěná území Mladkova, 

Vlčkovic a Petroviček a zastavitelné plochy.  

 

Na správním území obce vymezily ZÚR na regionální úrovni: 

regionální biocentrum 414 U Vysokého kamene,  
V ÚP vymezeno jako regionální biocentrum RBC 414.  

Prostorově koordinováno s vymezením ve zpracovávaném ÚP Lichkov. 

regionální biocentrum 492 Hraniční vrch,  
V ÚP vymezeno jako regionální biocentrum RBC 492.  

Prostorově koordinováno s vymezením ve zpracovávaném ÚP Lichkov. 

regionální biocentrum 493 Studenský horní les; 
V ÚP vymezeno jako regionální biocentrum RBC 493.  

Prostorově koordinováno s vymezením v platném ÚP Těchonín a ÚP Studené. 

regionálních biokoridor  819 K80-Hraniční vrch. 
V ÚP vymezeno jako regionální biokoridor RBK 819.  

Z důvodu dodržení maximální délky je v trase vloženo lokální biocentrum LBC 10 Písklavý 

borek. Minimální šíře biokoridoru je 40 m v místě zaústění do LBC 4 Adam. 

 

 

B.2.5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, 
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

 

Zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami:  

ad a), b) Součástí navrhované koncepce je ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, viz kapitola 

2.2.Koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot.... tohoto ÚP. 

ad j) Výškové stavby (včetně VTE) nejsou v území s ohledem na ochranu krajinného rázu 

navrhovány. 
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ad k) Koridor dopravní infrastruktury D01 pro přeložku silnice I/11 je vymezen na základě jeho 

vymezení v ZÚR. Koridor nelze mimo západní cíp lokality soustavy Natura 2000 - Ptačí oblast 

Kralický Sněžník vymezit. 

Požadavky na ochranu Ptačí oblasti Kralický Sněžník, které jsou definovány ve Vyhodnocení 

vlivů územně plánovací dokumentace na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jsou 

v ÚP respektovány a splněny. 

ad m) ÚP cíleně nevymezuje nové plochy rekreace vně zastavěného území. Rozvoj rekreačního 

potenciálu Petroviček je, až na část zastavitelné ploch Z28, výhradně omezen na stávající 

zastavěné území. 

ad o), p) Podmínky pro minimalizaci vlivu střetu koridoru dopravní infrastruktury D01 na přírodní 

hodnoty, včetně ÚSES, jsou součástí opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.1. Dopravní 

infrastruktura tohoto ÚP. 

ad q) ÚP nenavrhuje žádné úpravy vodních toků. Významné vodoteče v území - potok v Petrovičkách, 

vodoteč pod Kostelním vrchem „Ve spáleništi“, vodoteč od Kafčáku po ústí, Studenský potok a 

vodoteč pod Hejnovem jsou vymezeny jako interakční prvky. 

 

Zásady pro usměrňování územního rozvoje v souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot: 

ad a) Součástí navrhované koncepce je ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, viz kapitola 

2.2.Koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot.... tohoto ÚP. 

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. 

 

 
B.2.6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 
 

Na území obce Mladkov vymezily ZÚR krajinné typy: 

krajina lesní 
krajina lesozemědělská 

 

Zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

ad a) ÚP nenavrhuje žádné podněty, které by směřovaly k poškození krajiny nesprávným lesním 

hospodařením, způsob hospodaření na lesních pozemcích není v kompetencích územního 

plánování 

ad b) Zastavitelné plochy jsou vymezovány v souladu s koncepcí ÚP s převahou ploch přebíraných ze 

stávajícího platného ÚPO a ploch v zastavěném území.  

Nově vymezené zastavitelné plochy nepřebírané z platného ÚPO mimo zastavěné území jsou: 
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Z13 plocha výroby (VL) ve Vlčkovicích - vymezena v méně exponované poloze jako náhrada 

za stávající vymezenou plochu výroby v ÚPO (č. 14), zmenšeno na cca 30 %   

Z36 plocha dopravní infrastruktury (DS) v Petrovičkách - vymezena podél stávající 

příjezdové cesty jako řešení dopravní závady (deficitu parkovacích stání u Kašparovy 

chaty)  

ad c) Zábor PUPFL je v ÚP navrhován pro výstavbu přeložky I/11, která je vymezena jako zpřesnění 

koridoru dopravní infrastruktury D28 vymezeného v ZÚR. 

 Pro rozvoj rekreačního potenciálu území Petroviček je z důvodu bezpečnosti navrhován zábor 

PUPFL pro rozšíření při dojezdu sjezdovky - změna v krajině K01. Rozsah i poloha záměru je 

přebírána ze stávajícího ÚPO.  

ad d1) V území nejsou navrhovány nevhodné vertikální stavby např. větrné elektrárny. 

Liniová stavba koridoru dopravní infrastruktury D01 pro přeložku silnice I/11 je zpřesněním 

záměru vymezeného v ZÚR. 

ad d2) Vymezením plochy smíšeného nezastavěného území (NS) na plochách pastvin, vymezení 

přírodních prvků ve volné nezalesněné krajině (např. remízky, lesíky, nivy vodotečí,.) jako 

plochy přírodní (NP) a nevymezováním zastavitelných ploch ve volné krajině (vyjma ploch pro 

parkování pod Kašparovou chatou) jsou zajištěny podmínky pro harmonický vztah sídel a 

zemědělské krajiny. 

Intenzita využití zastavitelných ploch pro bydlení, smíšených ploch obytných a ploch pro 

rekreaci je stanovena minimální plochou jednotlivého stavebního pozemku. 

ad e) Podmínka vyhodnocení únosnosti krajiny je podmínečně přípustnou podmínkou u nových 

staveb pro dočasné ubytování s lůžkovou kapacitou vyšší než 20 lůžek  

 

 
B.2.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K 

ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A ASANAČNÍCH ÚZEMÍ 
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY V OBLASTI DOPRAVY 

Na správním území Mladkova vymezují ZÚR pro účely řízení o vyvlastnění či zřízení překupního práva 

tyto veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy: 

D28 přeložka silnice I/11; úsek Šedivec - Lichkov 
Na správním území Mladkova vymezil ÚP veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury 

WD1. Stavba přeložky I/11, úsek Šedivec - Lichkovu, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit. 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů ÚSES, 

jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit: 

U07 nadregionální biokoridor K80; Sedloňovský vrch, Topielisko - Raškov 
Nadregionální biokoridor K80 je na správním území Mladkova vymezen převážně jako funkční. 

Nefunkční část na zemědělské půdě v prostoru křížení se silnicí II/312 mezi Vlčkovicemi a 

Mladkovem je vymezena jako veřejně prospěšné opatření pro založení skladebných částí 

systému ekologické stability, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,  WU.1 

Realizace části nadregionálního biokoridoru K 80. 

 

 

B.2.8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ 

Splnění požadavku je součástí předchozí kapitoly. B.2.7.Vymezení veřejně prospěšných staveb a 

opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního 

významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  tohoto odůvodnění. 

 

 

B.2.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
UZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHOVÁNÍ 

Na správním území obce nejsou v ZÚR vymezeny žádné plochy a koridory, ve kterých je prověření 

změn jejich využití uzemní studií podmínkou pro rozhodování. 
 

 

B.2.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ 

Na správním území obce nejsou v ZÚR vymezeny žádné plochy a koridory, ve kterých je pořízení a 

vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití. 
 
 

B.2.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽÁDOST 

Na správním území obce nejsou v ZÚR vymezeny žádné plochy a koridory, ve kterých je podmínkou 

pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost. 
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B.3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V 
ÚZEMÍ 

 

Z pohledu koordinace využívání území z hlediska širších vztahů je významným fenoménem terénní 

reliéf, který určuje vztahy sousedních obcí s obcí Mladkov. 

 

Severovýchodní hranici správního území tvoří státní hranice s Polskou republikou. Na východě na 

svazích údolí Tiché Orlice (na pravém severním břehu svah Zadního hraničního vrchu, na jihu 

zalesněný svah pod Vysokým) sousedí Mladkov s obcí Lichkov.  

Od vrcholu Vysokého pokračuje správní hranice, nyní s obcí Těchonín, zalesněným severozápadním 

svahem k nivě Tiché Orlice a dále přes silnici II/311 na svahy Šibeničního vrchu, za kterým se stáčí 

přímo na západ k silnici II/312. Odtud hranice pokračuje po severovýchodním hřbetu vrchu Studený, 

kde pod zalesněným vrcholem, na jih od části Vlčkovice, hraničí správní území s obcí Studené. 

Společná západní hranice Mladkova s obcí Pastviny je na jihu tvořena Studenským potokem a dále 

severním směrem kolmo přes silnici II/312 svahy vrchu Orlička. V zalesněné části pod vrcholem 

v prostoru Vítanovského potoka tato společná hranice s obcí Pastviny končí. 

Na severozápadě hraničí Mladkov s obcí České Petrovice. V zalesněném prostoru pod Orličkou tvoří 

hranici cca tok Vítanovského potoka a jeho levostranný přítok. U Kostelního vrchu se hranice stáčí 

severovýchodním směrem a podél vrchu Na předělu a Na Adamu pokračuje ke státní hranici.  

 

Z hlediska širších vazeb je v území nezbytná koordinace se sousedními územními obvody, zejména 

při vymezování koridoru dopravní infrastruktury D01 a při vymezování skladebných částí všech stupňů 

ÚSES. 

 

ÚP Mladkov je koordinován s navazujícími ÚPD sousedních obcí takto: 

 

Lichkov  

- ÚPO Lichkov schválen 11.12.202, změna č. 1 vydána 29.7.2009  

- ÚP Lichkov se zpracovává 

• koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice I/11vymezen jako Z17a a Z17b 

- na společné hranici vymezen v šíři cca 100 m podél stávající komunikace II/312 

- koridor dopravní infrastruktury D01 vymezeny v ÚP prostorově navazuje 

• nadregionální biokoridor K80, mezofilní větev 

- v prostoru zalesněného severovýchodního svahu pod Vysokým vymezen v šíři 40 m 

- trasa nadregionálního biokoridoru biocentra zpřesněná v ÚP prostorově navazuje na vymezení ve 

zpracovávaném ÚP Lichkov 

• regionální biocentrum 492 Hraniční vrch 

- poloha regionálního biocentra zpřesněná v ÚP prostorově navazuje 
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• regionální biocentrum 414 U vysokého kamene 

- poloha regionálního biocentra zpřesněná v ÚP prostorově navazuje 

• lokální biocentrum MC3  

- biocentrum vymezeno na biokoridoru podél Tiché Orlice 

- na stanovišti v úzkém údolí Tiché Orlice zasahujícím na správní území Mladkova je v ÚP 

vymezen navazující segment lokálního biocentra LBC 8 Pod Mlýnským vrchem 

• lokální biocentrum MC6  

- vymezeno jako vložené biocentrum na nadregionálním biokoridoru K80 na společné hranici  

- s ohledem na metodicky maximální délku nadregionálního biokoridoru je v místě větvení 

vymezeno vložené lokální biocentrum LBC 12 V zatáčce, které na správní hranici na MC6 

vymezené v ÚP Lichkov navazuje  

• lokální biocentrum MC8  

- vymezen jako segment vloženého biocentra na nadregionálním biokoridoru K80 na hranici 

správních území obcí Mladkov, Lichkov a Těchonín  

- na stanovišti ve vrcholové partii vrchu Vysoký zasahujícím na správní území Mladkova je v ÚP 

vymezen navazující segment lokálního biocentra LBC 1 Vysoký kámen 

• propojení vodovodu Mladkov a vodovodu Lichkov, příp. skupinový vodovod Králíky 

- v ÚP Lichkov není uvažováno 

- úkol: posouzení kapacitních možností vodovodu Lichkov 

 →vymezení koridoru územní rezervy pro propojení vodovodu Mladkov a vodovodu Lichkov 

→ nebo vymezení koridoru územní rezervy pro propojení vodovodu Mladkov a skupinového 

vodovodu Králíky  

 

Těchonín  

- ÚP Těchonín vydán 10.12.2014  

• koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice I/11vymezen jako D28 

- na společné hranici vymezen po celé šíři hranice s k.ú. Vlčkovice u Mladkova a cca 400 m podél 

hranice s k.ú. Mladkov, není zahrnuta zastavěná plocha v severozápadním cípu u hřbitova ve 

Vlčkovicích 

- z důvodu nezařazení jmenované zastavěné plochy do koridoru nelze vést koridor dopravní 

infrastruktury D01 (vyjma části koridoru pro napojení silnice II/312 na přeložku I/11) na k.ú. 

Vlčkovice u Mladkova bez toho, aniž by došlo ke kolizi se stávajícím zastavěným územím 

- zpřesnění koridoru dopravní infrastruktury v ÚP na k.ú. Mladkov prostorově navazuje 

• regionální biocentrum 493 Studenský horní les 

- poloha regionálního biocentra zpřesněná v ÚP prostorově navazuje 

• lokální biocentrum LBC 2  

- vymezen jako segment vloženého biocentra na nadregionálním biokoridoru K80 na hranici 

správních území obcí Mladkov, Lichkov a Těchonín  



ÚP Mladkov - Textová část- odůvodnění                                                                                       únor 2016 

 
 
URBAPLAN s.r.o.  20 
 
 

 

- na stanovišti ve vrcholové partii vrchu Vysoký zasahujícím na správní území Mladkova je v ÚP 

vymezen navazující segment lokálního biocentra LBC 1 Vysoký kámen 

• lokální biocentrum LBK 1  

- biokoridor v nivě bezejmenné levobřežní vodotečeTiché Orlice 

- z důvodu celkové délky biokoridoru je na správní území Mladkova v ÚP vymezeno navazující 

lokální biocentrum LBC 9.1 U Vlčkovic 

• lokální biocentrum LBK 2  

- biokoridor v údolní nivě Tiché Orlice 

- z důvodu křížení tohoto biokoridoru s nadregionálním biokoridorem K80 na správní území 

Mladkova je v ÚP vymezeno navazující lokální biocentrum LBC 5 Dolany 

• multifunkční turistický koridor  

- pro rozšíření možností nemotorové dopravy o multifunkční turistické koridory jsou v ÚP Těchonín 

v koordinačním výkrese nastíněny trasy, jejichž význam je vzhledem ke stanoveným 

podmínkám především symbolický, iniciační 

- trasy vycházejí ze stávajících polních cest, případně historických zvykových tras a na hranici 

s obcí Mladkov navazují na obslužnou polní cestu k stávajícímu rekreačnímu objektu 

- vzhledem k ideovému významu není v ÚP Mladkov koridor vymezován 

- v zastavěném i nezastavěném území lze realizovat cyklostezky a stezky pro pěší na všech 

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

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

 

Studené 

 - ÚP Studené vydán 17.4.2008, změna č. 1 vydána 12.4.2010  

• regionální biocentrum 493 Studenský horní les 

- poloha regionálního biocentra zpřesněná v ÚP prostorově navazuje 

 

Pastviny  

- ÚPO Pastviny vydán 16.9.2002 

• nadregionální biokoridor K80, odbočka na K81 

- zalesněný prostor se skalami podél Vítanovského potoka 

- úkol: vzhledem k stáří ÚPD je nutno v souladu se ZÚR a stanovištím vymezit 

 

České Petrovice 

- ÚP České Petrovice vydán 4.8.2009  

• nadregionální biokoridor K80, mezofilní větev 

- v prostoru u hranic u Kašparovy chaty vymezen v šíři 40 m 

- trasa nadregionálního biokoridoru zpřesněná v ÚP prostorově navazuje na vymezení ve ÚP 

České Petrovice 
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• nadregionální biokoridor NRBK - propojení K80 a K81 

- pod silnicí od Adama v zalesněném prostoru podél Vítanovského potoka a podél společné 

hranice  

- poloha nadregionálního biokoridoru v min. šíři  cca 50 m zpřesněná v ÚP prostorově navazuje 

• lokální biokoridor LBK 4 

- v zalesněném prostoru od vrchu Orlička k odbočce nadregionálního biokoridoru  

- na správní území Mladkova je na styku s nadregionálním biokoridorem K80 v ÚP vymezen 

navazující segment lokálního biokoridoru LBK 11 

• lokální biocentrum LBC 11  

- vymezeno na společné hranici jako vložené biocentrum na nadregionálním biokoridoru K80  

- vzhledem k dostatečnému vymezení na správním území Českých Petrovic není v ÚP vymezován  

 

Poznámka: Označení jednotlivých skladebných částí ÚSES odpovídá značení v příslušném územním 

plánu a je zvýrazněno podtrženou kurzívou. 

 

 
 

C. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ 
SOULADU 

 

 

Požadavky zadání ÚP Mladkov schváleného usnesením č. 21/2013 ze dne  

10.4.2013  Zastupitelstvem obce Mladkov byly splněny takto: 

 

 
 

C.1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

C.1.1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH 
ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Při zpracování územního plánu Mladkova byla respektována Politika územního rozvoje České 

republiky, která byla schválena usnesením ČR ze dne 20.7.2009, ve znění  Aktualizace č. 1 , která 

byla schválena usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276 a je zajištěn soulad s republikovými 

prioritami územního plánování při zajištění udržitelného rozvoje území, obsaženými v č. 14 až 32 

PÚR. 

Způsob respektování požadavků PÚR je podrobně popsán v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu s 

Politikou územního rozvoje ČR tohoto Odůvodnění. 
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POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM 
 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje byly vydány dne 29. 4. 2010 a nabyly účinnosti dne 15. 

6. 2010 (dle § 20 odst. 1 stavebního zákona). Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - 

aktualizace č.1 byly vydány dne 17. 9. 2014 a nabyly účinnosti dne 7. 10. 2014. 

 

Územní plán Mladkov není v rozporu s územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje 

Pardubického kraje. 

Způsob respektování požadavků ZÚR je podrobně popsán v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu se 

Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje tohoto Odůvodnění. 

 

 

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ  
 

Územně analytické podklady pro řešené území byly pořízeny v roce 2008. V roce 2014 by|a 

zpracována úplná aktualizace projektu „Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností 

Králíky“. Projekt byl zpracován ke dni 31.12.2014. 

 

Omezení pro využitelnost území definují limity využití území, které jsou v ÚP respektovány. Jejich 

grafická podoba je v případě jejich zobrazitelnosti v měřítku 1:5000 zobrazena ve výkrese II.B.1. 

Koordinační výkres. 

 

Opatření k eliminaci negativního stavu společenské soudržnosti: 

ÚP reaguje negativní demografický vývoj nabídkou rozvojových ploch pro bydlení. ÚP proto 

vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení ve Vlčkovicích a Mladkově. V Petrovičkách je na 

plochách rekreačních podmíněně umožněno trvalé bydlení. 

UP umožňuje intenzifikaci využití zastavěného území - zastavitelné plochy Z05, Z06, Z07, Z08, 

Z12 ve Vlčkovicích a Z19, Z20, Z21, Z23, částečně Z24 v Mladkově. Zastavitelné plochy 

rekreace v Petrovičkách jsou vymezeny prioritně v zastavěném území. 

Opatření na podporu ekonomického rozvoje: 

Respektováním stávajících ploch pro výrobu a skladování (areály zemědělské výroby v 

Mladkově a Vlčkovicích a areál ovčína v Petrovičkách) a ploch smíšených (SC, SV) a vymezení 

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

podmínky pro ekonomický rozvoj území. 

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. 

Zatravněné plochy a plochy pastvin jsou v ÚP samostatně vymezeny jako plochy smíšené 

nezastavěného území (NS).  
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DALŠÍ POŽADAVKY 
 

Základní urbanistická koncepce vychází z dosavadního stavebního vývoje. 

ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, tak jak jsou definovány v kapitole 1.2. 

Koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot tohoto ÚP, 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. 

 

ÚP nevymezuje samostatné plochy pro potřeby zón havarijního plánování, civilní a požární ochrany. 

Území obce je součástí zóny havarijního plánování. Z důvodu přepravy chlóru, propan-butanu a 

výbušnin je vymezena hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a to ekvidistantou 200 m 

podél silnic č. II/311 a II/312. 

Stávající areál pro hasičské sporty v nivě Tiché Orlice na jihu Mladkova je respektován. 

 

Zdůvodnění přebíraných ploch z platného ÚPO a zdůvodnění vymezení ploch nových je součástí 

kapitoly H.1  Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch tohoto Odůvodnění. 

 

 

C.1.2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 
USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJICH ZMĚN 

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

Způsob respektování požadavků PÚR je podrobně popsán v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu s 

Politikou územního rozvoje ČR tohoto Odůvodnění. 

Koridor kombinované dopravy KD1 byl v rámci Aktualizace č. 1 PÚR vyřazen. 

 

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM 
 

Způsob respektování požadavků ZÚR je podrobně popsán v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu se 

Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje tohoto Odůvodnění. 

 

 

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ  
 

Eliminace imisní a hlukové zátěže z dopravy. 

V obci nebyla prováděna hluková měření ani zpracována hluková studie. S ohledem na 

charakter, dopravní zatížení a možnosti úprav u jednotlivých komunikací je hlukové zatížení ze 
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silniční dopravy buď zcela zanedbatelné nebo podél II/311 a II/312 řešitelné pouze formou 

stavebně technických úprav a opatření u dotčených objektů. 

V řešeném území proběhla rekonstrukce železniční trati, jejímž jedním z cílů bylo snížení hluku 

z železniční dopravy na dotčených územích. 

V ochranných pásmech silnice II/312 a železnice nejsou mimo zastavěné území vymezovány 

žádné zastavitelné plochy. Využití zastavitelné plochy bydlení Z23 (BV) částečně přebírané ze 

stávajícího ÚPO, vymezené v centru Mladkova a v ochranném pásmu železniční trati, je 

podmíněno prokázáním splnění hygienických limitů hluku dle příslušných právních předpisů. 

Specifikace podmínek pro řešení střetu přeložky I/11 s nadregionálním biokoridorem a Ptačí oblastí 

Králický Sněžník 

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

podmínky: 

- respektovat podmiňující podmínky výstavby přeložky I/11, vyplývající ze závěrů a doporučení 

Stanoviska k Vyhodnocení vlivu Územního plánu Mladkova na životní prostředí 

- při návrhu přeložky I/11 volit takové řešení, jež mají minimální dopad na stávající krajinný ráz 

území 

- při návrhu přeložky I/11 zajistit na území obce, již ve fázi zpracování projektové dokumentace, 

zachování funkčnosti křížícího nadregionálního biokoridoru K80 a dalších vymezených 

skladebných částí územního systému ekologické stability 

 

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ  
 

Zajištění koordinace navrhovaných změn s navazujícími územími je podrobně popsáno v kapitole B.3. 

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území tohoto Odůvodnění. 

 

 
DALŠÍ POŽADAVKY 
 

Dopravní infrastruktura 

- do doby realizace přeložky I/11 respektuje ÚP páteřní dopravní síť v území tvořenou silnicemi II/311 

a II/312.  

- ÚP respektuje na řešeném území vedení trati č. 24 Ústí nad Orlicí - Lichkov - Štíty/Miedzylesie, 

koridor kombinované dopravy KD1 byl v rámci Aktualizace č. 1 PÚR vyřazen 

- pro dopravní obsluhu nových zastavitelných plochy Z16, Z17, resp. Z24 vymezuje ÚP plochu 

podmiňující dopravní infrastruktury Z15 (DS), resp. plochu Z25(DS) 

 

Zásobování vodou 

- 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 
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- v PRVKu navrhované napojení vodovodu Mladkov na vodovod Těchonín není z hlediska nedostatku 

vody ve vodovodu Těchonín reálné, proto je v ÚP navrhováno prověřit možnost napojení Mladkova 

na vodovod Lichkov, resp. vodovod Králíky nebo z nového zdroje  

- s ohledem na nedostatečné vydatnosti zdroje vody, který nepokryje výhledovou průměrnou denní 

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

posílení zdroje 

- nově navrhované lokality v Mladkově a Vlčkovicích budou napojeny na stávající vodovodní síť, 

lokality v Petrovičkách na vlastní zdroje 

 

Odkanalizování území 

- ÚP respektuje stávající kanalizační síť v Mladkově s likvidací odpadních vod na ČOV 

- pro realizaci systému odkanalizovaní části Vlčkovice s likvidací splaškových vod na ČOV navrhuje 

ÚP veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury WT1. Odkanalizovaní části Vlčkovice 

s likvidací odpadních vod na ČOV  

Do doby realizace respektovat, v souladu s platnou legislativou, individuální likvidaci odpadních 

vod od producentů ve Vlčkovicích. 

- napojení splaškové kanalizace z části Petrovičky na systém kanalizace Mladkova s likvidací 

odpadních vod na ČOV je v ÚP respektován. 

 

Vodní režim 

- stávající vodovodní síť je v ÚP respektována 

- protipovodňová a protierozní opatření lze realizovat v zastavěném i nezastavěném území v souladu 

s regulativy na plochách s rozdílným způsobem využití dle kapitoly 6. Stanovení podmínek pro 

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

- součástí opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 5.5. Ochrana před povodněmi je na nových 

zastavitelných plochách pro bydlení podmínka splnění požadavku vsakování dešťových vod na 

pozemcích staveb dle příslušných právních předpisů 

- záměr na realizaci požární nádrže/nádrže na zasněžování je v dotčených plochách na rozhraní 

území Petroviček a Mladkova (NP) podmíněně přípustný za podmínky „nenarušení hlavního využití 

území“ 

- podmínky činnosti na ploše CHOPAV nejsou ÚP dotčeny 

 

Zásobování teplem a plynem 

- na správním území obce Mladkov se nenacházejí plynárenská zařízení, s plynofikací Mladkova 

neuvažuje. 

 

Zásobování elektrickou energií 

- ÚP respektuje stávající silnoproudé rozvody VN a stávající realizované MVE 
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- posouzení nárůstu příkonu elektrické energie je součástí kapitoly G.3.3. Silnoproudé rozvody tohoto 

Odůvodnění 

- v zastavěné části obce budou prioritně preferovány rozvody elektrické energie zemním kabelem 

 

Telekomunikační a radiokomunikační vedení 

- ÚP respektuje stávající telekomunikační a radiokomunikační vedení a vymezená ochranná pásma 

 

Odpadové hospodářství 

- v řešeném území nejsou samostatně vymezovány nové plochy pro skládkování odpadu 

- stávající systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu zůstane zachován 

 

Občanská vybavenost, rekreace 

- stávající objekty občanského vybavení a rekreace jsou v ÚP respektovány 

- prostor centrální části v Mladkově je vymezen v ÚP jako Plocha smíšená obytná - centrální (SC) 

- v plochách bydlení jsou přípustným využitím další stavby a zařízení (včetně pro podnikání), které 

nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží 

zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

- v plochách smíšených obytných jsou, za podmínky integrované součásti polyfunkčního objektu 

bydlení nebo občanské vybavenosti a při splnění hygienických limitů hluku v chráněném 

venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby dle příslušných právních předpisů přípustné stavby a 

zařízení drobné výroby a služeb, tzn. výroby a netovárního charakteru malého objemu přepravy a 

malým počtem zaměstnanců (do 10 osob)  

- podmínka pro rozvoj rekreačního potenciálu území, zejména v prostoru Petroviček, je jednou z priorit 

koncepce rozvoje území  -  vymezení zastavitelných ploch Z28 - Z35 (RI, OV) 

- pro stávající sjezdovku v Petrovičkách vymezuje ÚP samostatnou plochu s rozdílným způsobem 

využití - Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační, sportovní (NSrs)  

 

Veřejná prostranství 

- stávající veřejná prostranství jsou v ÚP respektována 

- požadavek na vymezení nových ploch veřejných prostranství dle §7 zák. 201/2006 není ÚP dotčen 

- zastavitelná plocha Z16 o souhrnné výměře 2.05 ha bude tvořena mimo pozemků pro stavby RD 

také plochou dopravní infrastruktury - obslužné komunikace o ploše cca 2000 m2, související 

plochy veřejně přístupné přírodní zeleně (pro Z16 a Z17) mající souhrnnou plochu přes cca 7500 

m2 

 

ÚP respektuje zvláštní požadavky na ochranu staveb, zařízení a tras Ministerstva obrany ČR a jejich 

vymezených ochranných pásem. V ploše ochranného pásma objektu u vrchu Adam není vymezována 

žádna zastavitelná plocha. 
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Způsob výpočtu záboru zemědělské půdy pro koridor dopravní infrastruktury D01 je podrobně popsán 

v kapitole M. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa tohoto Odůvodnění. 

 

 

C.1.3. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 
PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA 
PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN 

 
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

Způsob respektování požadavků PÚR je podrobně popsán v kapitole B.1. Vyhodnocení souladu s 

Politikou územního rozvoje ČR tohoto Odůvodnění. 

 

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM 
 

Způsob respektování požadavků ZÚR je podrobně popsán v kapitole B.2. Vyhodnocení souladu se 

Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje tohoto Odůvodnění. 

 

 

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ  
 

ÚP zpřesnil skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES. 
 

 

DALŠÍ POŽADAVKY  
 

- respektování toku Tiché Orlice, okolních svahů a zalesněného masivu Suchého vrchu jako 

základních krajinotvorných prvků v území je jedním z prioritních předpokladů koncepce rozvoje 

obce 

- vymezené změny v krajině slouží pro rozvoj turistického potenciálu území (K01 pro rozšíření dojezdu 

sjezdovky v Petrovičkách) nebo pro založení ÚSES (K02, K03). 

- jako nepřípustné (včetně staveb v nezastavěném území dle platné legislativy) jsou v území 

stanoveny „veškeré nové stavby a zařízení narušující krajinný ráz“ a „dálkové pohledy a stavby, 

zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES“.  

- podmínky ochrany v chráněných územních systému Natura 2000 - EVL Tichá Orlice, Ptačí oblast 

Králický Sněžník, významných krajinných prvků, přírodních parků - Orlice, Suchý vrch - Buková 

hora a památného stromu jsou v ÚP respektovány 

- podle konkrétních ekologických a geomorfologických podmínek bylo mimo zastavěné území a 

zastavitelné plochy zpřesněno ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru  

- doplnění a úpravy skladebných částí lokálního ÚSES dle platného ÚPO byly provedeny na základě: 
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a) vymezení nadregionálních a regionálních částí ÚSES v ZÚR 

- 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 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   

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

- lokální biocentra LBC 12 Nad silnicí a LBC 13 V zatáčce vložena z důvodu délky jednotlivých 

větví nadregionálního biokoridoru K 80 

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   

- dle podmínek prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití lze novou zástavbu, 

vyjma oplocení, umísťovat nejméně 25 m od okraje lesa  

 

ÚP respektuje požadavky Povodňového plánu obce Mladkov. Stanovené záplavové území toku Tichá 

Orlice je v ÚP zobrazeno ve výkrese II.B.1 Koordinační výkres.  

 

 
 

C.2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

 
ÚP nevymezuje žádné plochy a koridory územních rezerv. 

 

 
 

C.3. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 
ÚP vymezuje následující veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit: 

WD1. Stavba přeložky I/11, úsek Šedivec - Lichkov 

- pro dopravní infrastrukturu 

- součástí veřejně prospěšné stavby jsou asanace směřující k zajištění realizace přeložky 

WT1.Odkanalizovaní části Vlčkovice s likvidací odpadních vod na ČOV 

- pro technickou infrastrukturu 
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ÚP vymezuje následující veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit: 

WU1. Realizace části nadregionálního biokoridoru K80 

WU2. Realizace části lokálního biokoridoru LBK09.2 

- pro založení skladebných částí systému ekologické stability   

 

V řešeném území nejsou vymezovány stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

V řešeném území nejsou samostatně vymezovány plochy pro asanaci, pro které lze práva k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 

 
 

C.4. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

 

ÚP nevymezuje žádné plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

 

 
 

C.5. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

 

Řešení týkající se varianty s vymezením ploch pro větrné elektrárny na hraničním hřbetě podél 

hranice s Polskem a s tím související případný posun trasování regionálních prvků ÚSES, jež bylo 

v době schvalování Zadání aktuální, není v ÚP navrhováno. 

Důvodem je pozbytí aktuálnosti z důvodu odstoupení investora od jmenovaného záměru během 

posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., z 10/2013.  

Dle kapitoly VII. Návrh stanoviska, části závěru zpracovatel Posudku dokumentace „Větrný park 

Lichkov a Mladkov, Posudek dle §9 zákona č.100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí„ 

(HBH Projekt spol. s r.o., 07/2013) je „Po důkladné analýze všech dostupných podkladů, 

Dokumentace, Přepracované Dokumentace a všech odborných příloh k Přepracované Dokumentaci je 

možné konstatovat, že záměr je pro životní prostředí neúnosný a nedoporučuje se k realizaci. „ 
  

S ohledem na způsob vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro přeložku I/11 v ÚP Těchonín 

mimo zastavěné území v severozápadním cípu a nutnost vzájemné prostorové koordinace nelze 
zpracovat jiné srovnatelné řešení trasování přeložky silnice I/11 v dané lokalitě.  

Navrhované vymezení koridoru dopravní infrastruktury D01 mimo zastavěné území má minimální 

dopad na stávající majetkoprávní vztahy v území. 
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V dalších stupních projektové dokumentace dovoluje šíře koridoru vymezená v ÚP variantní 
zpracování trasy přeložky I/11.  
 

 
 

C.6. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHODNOCENÍ 

 

ÚP je zpracován nad katastrální mapou digitalizovanou v souřadnicovém systému S-JTSK. 

ÚP je plně zpracován v souladu s metodikou MINIS Krajského úřadu Pardubického kraje. 

 

ÚP je zpracován dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

 

Obsahově je ÚP zpracován dle platného znění přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti.   

 

 
 

C.7. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 

Na základě §47 odst. 3, kdy ve svém stanovisku Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství (zn. 32142/2012/OŽPZ/Le ze dne 30.5.2012) nevyloučil vliv významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, požaduje zadání Vyhodnocení vlivu Územního plánu 

Mladkov na udržitelný rozvoj. Dokumentace je samostatnou částí.  

Zpracovatel:  

Urbaplan s.r.o., Hradec Králové 

Ing. arch. Pavel Metelka  

 

Na základě §47 odst. 3, kdy ve svém stanovisku Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství (zn. 32142/2012/OŽPZ/Le ze dne 30.5.2012) nevyloučil vliv významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, požaduje zadání posouzení Návrhu Územního plánu 

Mladkov z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA.  
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Zpracovatel:  

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové,  

Ing. Vladimír Plachý (odborná způsobilost 182/OPV/93 ze dne 21. 1. 1993), 02/2016.  

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti bylo zpracováno 

na základě skutečnosti, že příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nevyloučil, že návrh ÚP Mladkov může 

mít významný vliv na Evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice (kód CZ0533314) a na Ptačí oblast 

Králický Sněžník (kód CZ0711016). Konkrétně se jedná o stanovisko Krajského úřadu Pardubického 

kraje, odboru ŽP a zemědělství zn. 32142/2012/OŽPZ/Le ze dne 30.5.2012.  

Zpracovatel: 

Mgr. Alice Háková (autorizace MŽP ČR č.j. 630/1731/05 podle § 45i), 02/2016 

Mgr. Jan Losík, Ph.D. (autorizace MŽP ČR č.j. 630/279/05 podle § 45i), 02/2016  

 

 
 

D. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S 

POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

Návrh územního plánu Mladkov je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je 

definuje § 18 a § 19 stavebního zákona. 

- Územní plán Mladkov vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající 

ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území. 

- Při řešení územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na rozvoj území. 

- Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných hodnot 

je promítnuta zejména do podmínek pro využití ploch. Zastavitelné plochy byly vymezeny 

s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

- V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 

s ohledem na hodnoty a podmínky území. 

- Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na 

stávající charakter a hodnoty území. 
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E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Návrh územního plánu Mladkov respektuje požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), jeho prováděcí vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění 

pozdějších předpisů, a způsobu evidence územně plánovací činnosti a prováděcí vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

F. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

Řešení ÚP je v souladu požadavky vyplývajícími ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č. 

289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 133/2012 Sb., 

o požární ochraně, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o 

změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, a to vždy ve znění pozdějších předpisů. Je zpracován rovněž v souladu s požadavky zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

F.1. VYHODNOCENÍ STANOVISEK PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ 
 

Bude pořizovatelem doplněno po společném jednání 

 

 
 

G. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY 

 

Přijaté řešení vychází z dosavadního stavebního vývoje. 
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S ohledem na způsob vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro přeložku I/11 v ÚP Těchonín 

mimo zastavěné území v severozápadním cípu a nutnost vzájemné prostorové koordinace nelze 
zpracovat jiné srovnatelné řešení trasování přeložky silnice I/11 v dané lokalitě.  

 

Trasování přeložky přes zastavěné území Vlčkovic je v rozporu s úkolem územního plánování dle §19 
odst. 1 písm. i) stavebního zákona 

„stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení“ 

a v rozporu s republikovou prioritou územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

stanovenou v PÚR 

bod (5) „Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 

negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 

segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně 

plánovací činnosti řešení vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 

úrovně.“ 

Taková řešení nelze při zpracování ÚP navrhovat. 

 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. s tím, že dle § 3, 

odst. 4 citované vyhlášky jsou dále s ohledem na specifické podmínky a charakter území podrobněji 

členěny plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, výroby a 

skladování. 

 

Návrh územního plánu Mladkov je v souladu s obecnými cíli a úkoly územního plánování, protože 

vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, koordinuje veřejné i soukromé záměry v území, 

chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického 

a archeologického dědictví. Zároveň zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 

pozemků. 

 

Informační základna této dokumentace vychází z několika základních zdrojů dat: 

• Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (MMR, 2015) 

• Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (Krajský úřad, 2011) 

• Územně analytické podklady pro ORP Králíky, aktualizace 31.12.2012 

• Program rozvoje Pardubického kraje pro období 2012 - 2016 s výhledem do roku 2020 

• ÚPO Mladkov (Ing. arch. Vaníčková, 01/2007) 

• Změna č. 1 ÚPO Mladkov (Ing. arch. Vaníčková, 08/2008) 

• Změna č. 2 ÚPO Mladkov (Ing. arch. Vaníčková, 11/2013) 

• Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 (Vláda 

ČR, 01/2011) 

• Studie potencionálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území 

Pardubického kraje (Studio B&M, 2007) 
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• Plán regionálního územního systému ekologické stability Pardubického kraje (Ekotoxa Opava 

s.r.o., 05/2006 - 11/2007) 

• Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje (Ekotoxa s.r.o., 10/2009) 

• Plán vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (VIS s.r.o., 06/2006) 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Ústí nad Orlicí (OHGS Ústí nad Orlicí 

2004) 

• Povodňový plán obce Mladkov (08/2011) 

• Strategie místního rozvoje regionu Orlicko (Iniciativa LEADER, 2006) 

• Projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „Obec Mladkov - 

odkanalizování místní části Petrovičky“ (VIS - Vodohospodářské - inženýrské služby spol. 

s.r.o., 04/2015) 

• Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví projektu Farma VT Lichkov - Mladkov (Ing. 

Potužníková, 10/2008) 

• Hodnocení větrných farem Lichkov a Mladkov na krajinný ráz (Doc. Ing. Petr Sklenička, CSc, 

03/2008) 

• Větrný park Lichkov a Mladkov, Posudek dle §9 zákona č.100/2001 sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí (HBH Projekt spol. s r.o., 07/2013) 

• Obecní úřad Mladkov 

• Městský úřad Králíky 

• Český ústav zeměměřičský a katastrální 

• ČEZ Distribuce 

• VaK Jablonné nad Orlicí 

• Terénní průzkum zpracovatele, 2012-2015 

 

 
 

G.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 

Koncepce respektuje postavení obce Mladkov ve struktuře osídlení ve vztahu ke spádovému středisku 

Králíky a podporuje příznivé podmínky pro rozvoj všech funkčních složek, především bydlení a 

rekreace. 

 

Obec Mladkov bude i nadále rozvíjena jako soubor tří prostorově oddělených částí, u nichž bude 

respektován charakter stávající zástavby.  

Mladkov bude, s ohledem na ochranu údolní nivy Tiché Orlice na jihu a vymezení koridoru 

dopravní infrastruktury na severu, rozvíjen východním a západním směrem při zachování 

charakteru příměstské zástavby se semknutou zástavbou centrální části.  
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Petrovičky se svojí charakteristickou zástavbou s převahou původních jednotlivých chalup s 

rekreační funkcí budou rozvíjeny v rámci vymezeného zastavěného území severním 

směrem v souběhu s komunikací II/311.  

Vlčkovice, které již ztratily i v jižní části svoji rekreační funkci na úkor obytné, budou dále rozvíjeny  

jako obytné sídlo (viz. plošné vymezení jako plochy bydlení nebo plochy smíšené obytné) 

podél svého obvodu severním a jižním směrem při respektování charakteru stávající 

zástavby venkovského typu volně navazujících usedlostí. S ohledem na plánovaný koridor 

pro přeložku silnice I/11 nebude část rozvíjena západním směrem. 

 

Územní plán zcela vylučuje novou a dále nerozvíjí stávající solitérní zástavbu zcela mimo zastavěné 

území, která by byla svým rozvojem v rozporu se snahou o zachování stávajícího krajinného rázu. 

Rozvojové plochy jsou vymezovány v zastavěném území nebo v přímé návaznosti na něj. 
 

Rozsah nových zastavitelných ploch je navrhován s ohledem na zachování měřítka sídla. Pro 

jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny konkrétní podmínky prostorového 

uspořádání. 

Respektována je rovněž převládající hladina zástavby, viz opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 3.1. 

Urbanistické koncepce „nové stavby na stavebním pozemku vždy umisťovat v návaznosti na okolní 

zástavbu a v souladu s podmínkami prostorového uspořádání.“ 

 

Územní plán chrání sídelní zeleň, rozvíjí a posiluje krajinnou zeleň, koncepci dotváří územní systém 

ekologické stability a doplňuje přírodní rámec osídlení. 
 

Stávající i rozvojové výrobní aktivity v objektech a areálech posuzovat tak, aby důsledky provozu 

neměly negativní vliv na životní a obytné prostředí sousedních ploch bydlení. 

Plochy pro větrné elektrárny nejsou v ÚP vymezovány. 

 

 

HISTORICKÝ VÝVOJ SÍDLA, PAMÁTKOVÁ OCHRANA 
 

Mladkov, připomínaný poprvé v roce 1350, byl až do počátku 16. století příslušenstvím panství 

žampašského. V roce 1513 si jej zvolil Jan Žampach z Potštejna za své sídlo - zbudoval zde tvrz, 

která stávala nedaleko dnešní mladkovské elektrárny.  

V roce 1577 se Mladkov uvádí jako městečko, působila zde sklářská huť. Malebné okolí obce a 

zároveň nízký stupeň osídlení předurčil dané území zejména pro rekreaci, jak krátkodobou tak 

dlouhodobou. 

Součástí obce je od roku 1975 původně samostatná obec Vlčkovice založená v polovině 17. století na 

Kyšperském panství jako zemědělské statky. Od 19. století ve vsi žilo převážně německé obyvatelstvo 

a živilo se hlavně zemědělstvím. Z této doby se dochovalo 5 statků s uzavřeným dvorcem. 

Patrně nejstarší budovou je bývalý statek čp. 1, kde je na pískovcové kuželce brány letopočet 1800.  
Zdroj: web obce Mladkov 
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Památková ochrana 

V řešeném území se vyskytují následující nemovité památky: 

 

č. rejstříku katastrální území památka 

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 

 

Archeologická naleziště 

Celé správní území obce Mladkov je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, s prokazatelným výskytem archeologického dědictví. 

 

poř. č. SAS název ÚAN kategorie ÚAN  

14- 14- 20/1 Mladkov obec II 

14- 14- 20/2 Vlčkovice obec II 

14- 14- 20/4 Petrovičky obec II 

 

ÚAN II území, na němž nebyl dosud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, 

pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 50 - 100 %. 

 

Ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ukládá investorům v tomto území oznámit již ve fázi 

záměru, nejpozději však ve fázi přípravy projektu záměr zemních prací Archeologickému ústavu a 

umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum a 

provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zjištění ochrany a záchrany 

archeologických památek. 

 

 

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
 

Na základě zpracování nového územního plánu Mladkov byla provedena aktualizace a zastavěné 

území bylo dle skutečného stavu vymezeno nad katastrální mapou digitalizovanou k 1.11.2015. 

Zastavěné území vymezené územním plánem zaujímá plochu cca 89 ha, což tvoří cca 7 % celého 

správního území (cca 1280 ha) 

V grafické části je zastavěné území zakresleno zejména ve Výkrese základního členění území 

(příloha I.B.1.) a v Hlavním výkrese (příloha I.B.2a).  
 

Do zastavěného území byly zahrnuty pozemky v intravilánu (pozemky vinic, chmelnic a zemědělských 

pozemků určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby se v území nevyskytují) a dále 

pozemky vně intravilánu a to: 
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a) zastavěné stavební pozemky  

- pozemky evidované dle aktuálního stavu katastru nemovitostí jako stavební parcely a 

další pozemkové parcely tvořící s těmito pozemky souvislý celek s obytnými a hospodářskými 

budovami (např. navazující zahrady u obytné zástavby, manipulační plochy, ...) 

b) stavení proluky 

c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného 

území  

 - zejména komunikace v částech s jednostranným zastavěním 

d) ostatní veřejná prostranství 

e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území 

 

G.1.1. BYDLENÍ A REKREACE 
 

Demografický a stavební vývoj území 
 

Počet obyvatel  

 počet obyvatel 
celkem muži ženy 

k 26.3.2011 534 280 254 

k 1.1.2015 543 289 254 
 

Zdroj: ČSU 
 
 
Demografický vývoj obce Mladkov (k 1.1.) 

1971 1981 1991 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

622 666 600 583 550 544 537 547 543 539 531 532 526 543 
 

Zdroj: ČSU 
 
Vývoje počtu obyvatel v obci Mladkov k 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Skokový nárůst obyvatel v roce 1976 je způsoben přičleněním sídelní části Vlčkovice k obci Mladkov. 
Zdroj: ČSU 
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Počet obyvatel má stagnující tendenci. V návrhovém období se počet trvale bydlících obyvatel 

skokově nezvýší. 

Podle Českého statistického úřadu žilo k 1.1. 2015 v Mladkově 543 obyvatel, hustota zalidnění 41,70 

obyv/km2. Tato hodnota ukazuje, že se jedná o zemědělsko-přírodní oblast s převahou menších sídel. 

 
Obyvatelstvo podle věkových skupin 

 
 

obyvatelstvo 
celkem 

věková skupina 

0- 14 15- 64 65+ a nezjištěno 

k 26.3.2011 534 63 389 82 

k 1.1.2015 543 65 385 93 
 

Dle údajů Českého statistického úřadu žilo k 1.1.2015 v obci Mladkov 543 obyvatel. Z toho bylo: 65 ve 

věku 0- 14 let (11,8%), 385 ve věku 15- 64 let (72,8%) a 98 nad 65 let (15,4%). 

 

 

Věkové složení obyvatel obce Mladkov k 26. 3. 2011 

11,8%

72,8%

15,4%

0 - 14 let

15 - 64 let

65 a více let

 
 

 
Věkové složení obyvatel obce Mladkov k 1.1.2015 

12.0%

70.9%

17.1%

0 - 14 let

15 - 64 let

65 a více let

 
 

Jedním z porovnatelných údajů jsou index stáří (počet osob starších 65 let na 100 dětí do 14 let) a 

index ekonomického zatížení (percentuální podíl součtu dětí do 14 let a osob starších 65 let na 100 

obyvatel ve věku 15 - 64 let). Ke zlepšení věkové struktury v obci může územní plán přispět zejména 

vyšší nabídkou ploch pro bytovou výstavbu, vytvářením podmínek pro nové pracovní příležitosti a 

vytvoření podmínek pro zachování základní občanské vybavenosti - kultura, sport, školství. 
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 index stáří index ekonomického zatížení 

k 26.3.2011 130,2 37,4 

k 1.1.2015 143,1 41,0 
 

 

Trh práce 
 

Vývoj míry nezaměstnanosti a její rozložení v prosinci v letech 2009 - 2011, 2014,2015 

správní území 10/2009 10/2010 10/2011 10/2014 10/2015 

Mladkov 8,1 5,3 7,4 4,7 2,4 

ORP Králíky 10,3 9,2 8,9 6,2 5,0 

okres Ústí nad Orlicí 9,5 8,7 7,4 5,5 4,2 

ČR 8,5 8,5 7,9 7,1 5,9 
 
Pozn. Data za roky 2012 a 2013 nejsou k dispozici 
zdroj: webové stránky Úřadu práce 
 

4,7

2,5

10,3
9,2 8,9

6,2

5

8,5
7,9

6,7
7,6

7,1

5,9

8,1

5,3
7,4

8,5

1

3

5

7

9

11

13

X.2009 X.2010 X.2011 X.2012 X.2013 X.2014 X.2015

obec Mladkov

ORP Králíky

okres Ústí nad Orlicí
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Vývoj počtu domů 
 

rok 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 
počet 
domů 281 278 275 272 273 280 249 189 184 172 210 222 234 

 

Vývoj počtu domů má od roku 1980 mírně vzrůstající tendenci, v návrhovém období se předpokládá 

další mírný nárůst. 

 

Bytová výstavba se v obci Mladkov pohybuje v rozmezí cca 0 - 2 bytů za rok. Pro zachování kontinuity 

rozvoje území je tedy potřeba počítat v návrhovém období 15 let s dokončením cca 30 rodinných 

domů. 
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Obyvatelstvo podle věku (k 26.3.2011) 
 
Obyvatelstvo celkem 520 

z toho ve věku 

0- 14 62 
15- 19 40 
20- 29 78 
30- 39 82 
40- 49 64 
50- 59 76 
60- 64 37 
65- 69 34 
70- 79 32 
80 a více 13 

 
 
Obyvatelstvo podle stupně vzdělání (k 26.3.2011) 

 
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 458 

z toho podle 
stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 3 
základní vč. neukončeného 109 
střední vč. vyučení (bez maturity) 184 
úplné střední (s maturitou)  102 
nástavbové studium 12 
vyšší odborné vzdělání 4 
vysokoškolské 21 

 
 
Obyvatelstvo podle národnosti (k 26.3.2011) 

 
Obyvatelstvo celkem 520 

z toho 
národnost 

česká 388 
moravská 3 
slezská -  
slovenská 9 
polská 1 
německá 1 
romská  -  
ukrajinská 1 
vietnamská -  
neuvedeno 111 

 
 
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání (k 26.3.2011) 

 
Obyvatelstvo celkem 520 
Věřící - nehlásící se k církvi ani k náboženské společnosti 34 
Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti 79 

z toho 

Církev římskokatolická 62 
Církev československá husitská -  
Českobratrská církev evangelická -  
Náboženská společnost Svědci Jehovovi -  
Pravoslavná církev v českých zemích 1 

Bez vyznání 214 
Neuvedeno 193 
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Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (k 26.3.2011) 

 
Obyvatelstvo celkem 520 
Ekonomicky aktivní celkem 252 

v tom 

zaměstnaní 233 

z toho 

zaměstnanci 184 
zaměstnavatelé 2 
osoby pracující na vlastní účet 31 
pracující důchodci 10 
ženy na mateřské dovolené 7 

nezaměstnaní 19 
Ekonomicky neaktivní celkem 245 
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 23 

 
 
 
Vyjíždějící do zaměstnání a škol (k 26.3.2011) 
 
Vyjíždějící celkem 130 

v tom 

vyjíždějící do zaměstnání 92 

v tom 

v rámci obce 9 
do jiné obce okresu 69 
do jiného okresu kraje 2 
do jiného kraje 11 
do zahraničí 1 

vyjíždějící do škol 38 

v tom v rámci obce 1 
mimo obec 37 

 
 
 
Domovní fond (k 26.3.2011) 
 
 celkem rodinné 

domy 
bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

domy úhrnem 237 219 12 6 
domy obydlené 152 135 12 5 

z toho podle 
vlastnictví domu 

fyzická osoba 127 123 3 1 
obec, stát 7 3 4 -  
bytové družstvo 2 -  2 -  
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10 9 1 -  

z toho podle období 
výstavby nebo 
rekonstrukce domu 

1919 a dříve 37 33 3 1 
1920 - 1970 47 38 8 1 
1971 - 1980 30 30 -  -  
1981 - 1990 15 15 -  -  
1991 - 2000 17 15 1 1 
2001 - 2011 3 3 -  -  
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Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností (k 26.3.2011) 
 
 celkem rodinné 

domy 
bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

obydlené byty celkem 205 151 49 5 

z toho právní důvod 
užívání bytu 

ve vlastním domě 119 118 -  1 
v osobním vlastnictví 11 -  11 -  
nájemní 39 9 28 2 
družstevní 6 -  6 -  

z toho s počtem 
obytných místností 

1 11 8 3 -  
2 29 21 8 -  
3 54 28 25 1 
4 44 38 5 1 
5 a více 50 48 1 1 

 
 
Návrh 

Vzhledem ke specifičnosti jsou plochy bydlení a rekreace vymezeny v řešeném území jako následující 

plochy s rozdílným způsobem využití: 

Plochy bydlení 

Plochy bydlení v bytových domech (BH) 

Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) 

Plochy smíšené obytné 

Plochy smíšené obytné - centrální  (SC) 

Plochy smíšené obytné - venkovské  (SV) 

Plochy rekreace 

Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ) 

 

Plochy bydlení v bytových domech (BH) jsou vymezeny na plochách bytové zástavby v západní 

okrajové části Mladkova. 

Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) jsou vymezeny v Mladkově mimo centrální část 

a ve Vlčkovicích, které ztratily i v jižní části charakter rekreační na úkor obytné. V konkrétních 

případech, kdy se na těchto územích vyskytují plochy se stavbami pro drobnou výrobu a 

vybavenost, jsou tyto plochy vymezeny jako Plochy smíšené obytné - venkovské  (SV).  

Plochy smíšené obytné - centrální (SC) vymezuje územní plán v prostoru kompaktní semknuté 

zástavby centrální části Mladkova v okolí náměstí a kostela.  

 

S ohledem na stávající zástavbu s převahou jednotlivých chalup s převahou rekreační funkce 

v Petrovičkách je tato část zahrnuta do Ploch rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI). 

Za podmínky prokázání likvidace odpadních vod v souladu s platnou legislativou je v Petrovičkách 

na těchto plochách podmíněně přípustné trvalé bydlení. Zůstává tak zachován i obytný potenciál 

sídla. Mimo Petroviček je plocha RI vymezena v území pouze v prostoru rekreačního objektu 

v lokalitě Pod Robinzónem ve východním cípu Mladkova pod Šibeničním vrchem. 
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Plochu rekreace - zahrádkové osady (RZ) vymezuje UP v prostoru zahrádek zastavěného území 

Mladkova pod kravínem. Vzhledem k vlivu kravína na okolí nejsou tyto plochy vhodné pro bydlení. 

  

Při návrhu zastavitelných ploch pro bydlení byl respektován zejména charakter jednotlivých částí a 

požadavek na zachování kontinuity stavebního rozvoje obce s převažující funkcí venkovského 

bydlení. 

 

Mladkov 

V části Mladkov jsou na západním okraji vymezovány plochy Z16 - Z21. Tyto plochy jsou přebírány ze 

stávajícího ÚPO s výjimkou plochy Z20, proluky v zastavěném území, jejíž využití je podmíněno 

realizací přeložky nadzemního vedení VN. 

Další zastavitelné plochy Z22, Z23 a Z24, přebírané z ÚPO, jsou vymezovány v severní části pod 

ohybem silnice II/311, v rozestavěné lokalitě za kostelem a v lokalitě Na Ovčárně u stávajícího objektu 

bytového domu. 

Potenciální kapacita zastavitelných ploch v Mladkově činí 39 RD 

 

Vlčkovice  

V souladu s koncepcí rozvoje obytné funkce území jsou ve Vlčkovicích ve svahu nad Studenským 

potokem v jižním cípu vymezovány zastavitelné plochy Z01-Z03. Plocha Z01 je vymezena jako 

rozvojová plocha stávajícího statku bez možnosti výstavby samostatného RD. 

Na jihu Vlčkovic jsou na nezastavěných plochách severního svahu potoka vymezeny zastavitelné 

plochy Z05 a Z06, které jsou stejně jako předchozí přebírány ze stávajícího ÚPO. 

Podél severního okraje zastavěného území pak ÚP vymezuje zastavitelné plochy Z07-Z12 a v ploše 

stávající nevyužívané zemědělské stavby plochu přestavby P01.  Mimo plochy Z07, která je vymezena 

na nezastavěném pozemku zastavěného území se jedná o plochy přebírané ze stávajícího ÚPO. 

Potenciální kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby ve Vlčkovicích činí 18RD  

 

Petrovičky 

Rozvojové plochy Z28 - Z35 jsou vymezovány zcela v zastavěném území, výjimku tvoří plocha Z28, 

která leží na hranici zastavěného území a svou východní části přesahuje vně. 

Možnost bydlení na plochách rekreace v Petrovičkách ÚP podmíněně připouští za podmínky likvidace 

odpadních vod dle platné legislativy. 

Potenciální kapacita zastavitelných ploch v Mladkově činí cca 18 objektů pro rekreaci.  
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Tabulka zastavitelných a přestavbových ploch bydlení, smíšených obytných a rekreace:  
 

ozn. katastrální území funkce 

min. 
plocha 
staveb. 

pozemku 
(m2) 

plocha 
ha limity VaK zast. 

území odůvodnění, podmíněnost 

Z01 Vlčkovice u Mladkova SV  0.19 ZPF4, meliorace V>100m 
KD<100m NE 

návaznost na zastavěné území 
- bez možnosti výstavby samostatného RD 
vymezeno v ÚPO (č.9) 

Z02 Vlčkovice u Mladkova SV 2000 0.61 ZPF4, meliorace V>100m 
KD>50m 

NE 
ANO (v) 

návaznost na zastavěné území 
vymezeno v ÚPO (č.8) 

Z03 Vlčkovice u Mladkova SV 2000 0.25 ZPF1, meliorace (s) V>100m 
KD>50m NE návaznost na zastavěné území 

vymezeno v ÚPO (č.34) 

Z05 Vlčkovice u Mladkova BV 1000 0.15 ZPF5(1) V>50m 
KD<30m ANO nezastavěná plocha v zastavěném území 

vymezeno v ÚPO (č.7) 

Z06 Vlčkovice u Mladkova BV 1500 0.40 ZPF5, vodovod V<10m 
KD>50m 

ANO 
NE (sz) 

nezastavěná plocha v zastavěném území  
částečně vymezeno v ÚPO (č.6) / nyní dle hranic mapy KN 

Z07 Vlčkovice u Mladkova BV 1000 0.11 ZPF3 V<20m 
KD>100m ANO 

nezastavěná plocha v zastavěném území 
- podmíněno splněním hygienických limitů  
nově vymezeno 

Z08 Vlčkovice u Mladkova BV 2000 0.89 ZPF1, ÚAN(j), vodovod, slaboproud(v) V<10m 
KD>100m ANO nezastavěná plocha v zastavěném území 

vymezeno v ÚPO (č.10), soulad s ÚPO 

Z09 Vlčkovice u Mladkova BV 2000 0.58 ZPF1, ÚAN, vodovod (j) V<10m 
KD>100m NE návaznost na zastavěné území 

vymezeno v ÚPO (č.11) 

Z10 Vlčkovice u Mladkova BV 2000 0.41 ZPF1(5) V>50m 
KD>100m NE návaznost na zastavěné území 

vymezeno v ÚPO (č.12) 

Z11 Vlčkovice u Mladkova BV 2000 0.53 ZPF1(5) V>50m 
KD>100m NE návaznost na zastavěné území 

vymezeno v ÚPO (č.13) 

Z12 Vlčkovice u Mladkova BV 2000 0.35 ZPF1, OP hřbitov, slaboproud V<10m 
KD>100m ANO nezastavěná plocha v zastavěném území 

vymezeno v ÚPO (č.27) 

Z16 Mladkov BV 1500 2.04 ZPF5(1), OP lesa (v), OP vrt (z) V>100m 
K>100m NE 

návaznost na zastavěné území 
- podmíněno výstavbou dopravní infrastruktury Z15 
vymezeno v ÚPO (č. Z2/4b) 

Z17 Mladkov BV 1500 1.51 ZPF5(1), OP lesa, (v), OP vrt (z), 
slaboproud 

V<100m 
K<50m NE 

návaznost na zastavěné území 
- podmíněno výstavbou dopravní infrastruktury Z15 
vymezeno v ÚPO (č. Z2/4a) 

Z18 Mladkov BV 1400 0.14 ZPF5, OP lesa, slaboproud V<100m 
K<100m NE návaznost na zastavěné území  

vymezeno v ÚPO (č.16) 

Z19 Mladkov BV 1500 0.76 ZPF5, OP lesa, ÚAN (v), nVN, 
slaboproud (s) 

V<30m 
K<50m 

ANO 
NE(v) 

nezastavěná plocha na hranici zastavěného území 
vymezeno v ÚPO (č.17) 
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ozn. katastrální území funkce 

min. 
plocha 
staveb. 

pozemku 
(m2) 

plocha 
ha limity VaK zast. 

území odůvodnění, podmíněnost 

Z20 Mladkov BV 1400 0.15 ZPF5, OP lesa (s), nVN V<10m 
K<10m ANO 

nezastavěná plocha v zastavěném území 
- podmíněno splněním hygienických limitů  
- podmíněno přeložkou nadzemního vedení VN 
nově vymezeno 

Z21 Mladkov BV 1200 0.43 ZPF5, ÚAN (v), vNV (z) V<10m 
K<100m ANO nezastavěná plocha v zastavěném území 

vymezeno v ÚPO (část č.15) 

Z22 Mladkov BV 1000 0.10 ZPF3, EVL PO, OP hřbitov (jz), OP RR V<50m 
K<50m NE návaznost na zastavěné území 

vymezeno v ÚPO (č.35) 

Z23 Mladkov BV 1000 0.34 ZPF2, OP lesa, OP železnice, 
kanalizace (z), OP RR 

V<30m 
K<10m ANO 

nezastavěná plocha v zastavěném území 
- podmíněno splněním hygienických limitů  
částečně vymezeno v ÚPO (č.Z2/2) 

Z24 Mladkov BV 1000 1.02 ZPF1, OP lesa (jv), nVN (jz), OP RR(z) V<10m 
K<10m 

NE 
ANO (s) 

nezastavěná plocha na hranici zastavěného území 
vymezeno v ÚPO (č.19 a Z2/3a) / zmenšeno 

Z28 Petrovičky u Mladkova RI 1400 0.15 ZPF4, EVL PO, ÚAN K<100m 
KD>100m 

NE 
ANO (z) 

nezastavěná plocha na hranici zastavěného území 
- rozvoj rekreačního potenciálu území 
vymezeno v ÚPO (v zastavěném území č.26) 

Z29 Petrovičky u Mladkova RI 1500 1.01 ZPF5(4), EVL PO, migrace (v), 
ÚAN(z), OP lesa, nVN 

K>100m 
KD<50m ANO 

nezastavěná plocha v zastavěném území 
- rozvoj rekreačního potenciálu území 
vymezeno v ÚPO (č.26) 

Z30 Petrovičky u Mladkova RI 1500 0.42 ZPF5, ÚAN K>100m 
KD<10m ANO 

nezastavěná plocha v zastavěném území 
- rozvoj rekreačního potenciálu území 
vymezeno v ÚPO (č.3) 

Z32 Petrovičky u Mladkova RI 1500 0.45 ZPF5, EVL PO, ÚAN K>100m 
KD<10m ANO 

nezastavěná plocha v zastavěném území 
- rozvoj rekreačního potenciálu území 
vymezeno v ÚPO (č.2) 

Z33 Petrovičky u Mladkova RI 1500 1.36 ZPF5, EVL PO, OP lesa (jz), ÚAN, 
slaboproud (v) 

K>100m 
KD<30m ANO 

nezastavěná plocha v zastavěném území 
- rozvoj rekreačního potenciálu území 
vymezeno v ÚPO (č.25) 

Z34 Petrovičky u Mladkova RI 1500 0.26 ZPF5, EVL PO, OP lesa (s), 
slaboproud (j) 

K>100m 
KD<10m ANO 

nezastavěná plocha v zastavěném území 
- rozvoj rekreačního potenciálu území 
vymezeno v ÚPO (č.1) 

Z35 Petrovičky u Mladkova RI 1500 0.40 ZPF5, OP lesa (s), ÚAN (j) K>100m 
KD<10m ANO 

nezastavěná plocha v zastavěném území 
- rozvoj rekreačního potenciálu území 
vymezeno v ÚPO (č.32) / výrazně zmenšeno (pouze 
v zastavěném území) 

P01 Vlčkovice u Mladkova BV 1500 0.17 ZPF1, PHO2, vodovod (sv) V<10m 
KD>100m ANO přestavba stavby zemědělské výroby na bydlení 

soulad s ÚPO 
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Legenda :     ÚPO ... územní plán obce (v aktuálním znění) 
   funkce  index souhlasí s označením plochy dle kapitoly 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití výrokové části 
   limity  ZPF  ... třída ochrany zemědělského půdního fondu 
     EVL PO ... evropsky významná lokalita - ptačí oblast 
     UAN ... území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie 
     OP ... ochranné pásmo 
     PHO ... pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 
     nVN ... nadzemní trasa vedení vysokého napětí 22kV, resp. 35 kV 
     RR ... radioreleová trasa)  
     (v) ... poloha limitu na pozemku (dle světové strany) 
    VaK  <XXm ... dostupnost dané sítě je menší než XXm  
     >XXm ... dostupnost dané sítě je větší než XXm  
     V ... vodovod  
     KD ... vodní tok, kanalizace dešťová stávající 
     K ... kanalizace splašková, jednotná 
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G.1.2. OBČANSKÁ VYBAVENOST A PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ OBYTNÉ 
 
Plochy pro občanského vybavení jsou vyznačeny ve výkrese I.B.2a Hlavní výkres. Tyto plochy jsou 

dále děleny na plochy občanského vybavení - obecné (OV), plochy občanského vybavení - 

tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH). 

Nejvýznamnější občanské vybavení se nachází v centru obce nebo jeho blízkosti. V zastavěném 

území může být občanská vybavenost součástí jiných ploch, v centru Mladkova zejména plochy 

smíšené obytné - centrální (SC).  

 

Plošně nejvýznamnějšími plochami občanského vybavení v území jsou vymezené plochy občanského 

vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení v údolní nivě Tiché Orlice na jihu Mladkova. Jedná se o 

stávající sportovní areál s hřištěm na kopanou, hokej a volejbal a plocha areálu pro hasičský sport 

s běžeckým oválem. 

Jako plochy občanského vybavení - obecné jsou také vymezeny geometricky definované plochy a 

stavby objektů pevnostního systém pohraničního opevnění z konce 30. let minulého století.  

 

Stávající plochy občanského vybavení jsou územním plánem respektovány. 

 

Přehled významných staveb občanské vybavenosti  k 12/2015: 

 

Mladkov 

- Kostel sv. Jana Křtitele 

- Obecní úřad a Obecní knihovna, čp. 95 

- Základní a Mateřská škola Mladkov, čp. 138 

- Česká pošta, čp. 12 

- Potraviny CBA, čp. 84 

- smíšené zboží, čp. 122 

- lékárna čp. 124 

- Penzion u Bohouše, čp. 87 

- sportovní hala, čp. 178 

- Dům hasičů 

Petrovičky u Mladkova 

- Chalupa Pod Adamem, čp. 7 

- Kašparova chata Adam, čp. 54 

Vlčkovice u Mladkova 

- Penzion a restaurace Vlčkovice, čp. 21 

- Kostel narození Panny Marie 
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Návrh 

Vzhledem k rekreačně - sportovnímu potenciálu území navrhuje územní plán, v souladu s koncepcí 

řešení ÚPO, vymezení zastavitelné plochy Z14 (OS) (0,98 ha) pro rozšíření sportovního areálu pod 

železniční tratí na levém břehu nivy Tiché Orlice a zastavitelné plochy Z31 (OV) (0,75 ha) na území 

Petroviček pro rozvoj rekreačního potenciálu území. 

 

ozn. funkce charakter limity popis 

Z14 OS 
Občanská vybavenost - 

tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

ZPF2, migrace (j), 
záplavové území (z), 
OP železnice (v) 

rozvojová plocha sportovního areálu 
u zastávky ČD 

- návaznost na zastavěné území 
- vymezeno v ÚPO (č.24) 

Z31 OV Občanská vybavenost - 
obecná 

ZPF5, migrace (v), EVL 
PO, OP lesa, ÚAN 
(jz), OP nVN (jz) 

rozvojová plocha rekreačního 
potenciálu v Petrovičkách 

- nezastavěná plocha v zastavěném 
území 

- vymezeno v ÚPO (č.5) 
 

Legenda: viz. Tabulka zastavitelných a přestavbových ploch bydlení, smíšených obytných a rekreace 
 

 
 
G.1.3. VÝROBA A SKLADOVÁNÍ 

 

Plochy pro výrobu jsou vyznačeny ve výkrese I.B.2a Hlavní výkres. Plochy výroby jsou v ÚP dále 

děleny na plochy výroby a skladování - nerušící výroba (VL) a plochy výroby a skladování - 

zemědělská výroba (VZ). 

 

Nejvýznamnějšími plochami nerušící výroby (VL) v území jsou výrobní areál na východním cípu území 

při silnici II/312 na Králíky, areál výroby pod Studenským lesem ve Vlčkovicích a areál truhlárny ve 

Vlčkovicích. 

Z ploch zemědělské výroby (VZ) jsou nejvýznamnější zemědělské areály pod Studenským lesem ve 

Vlčkovicích, areál pod Hraničním vrchem v severovýchodní části Mladkova, kravín nad Vodičkovými 

rybníky a areál ovčína nad Petrovičkami.  

Stávající plochy výroby jsou v ÚP respektovány 

 

V zastavěných částech je výroba zastoupena zejména malými provozy charakteru spíše výrobních 

služeb. 

 

Návrh 

Pro rozvoj ekonomického potenciálu v území formou rozšíření výrobních kapacit území navrhuje ÚP 

rozšíření stávajících výrobních areálů o navazující plochy nerušící výroby.  

Na katastrálním území Vlčkovice u Mladkova navrhuje ÚP rozšíření stávajícího výrobního areálu na 

hřbetě pod Studenským lesem o plochu Z13 (0,26 ha). Vzhledem k  pohledové poloze stávajícího 
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areálu na vyvýšeném místě je plocha proti vymezení v ÚPO situována na méně exponovanou jižní 

stranu areálu.   

Na katastrálním území Mladkov je v souladu s koncepcí ÚPO respektováno rozšíření stávajícího 

areálu u II/312 o plochu Z26 (1,81 ha) směrem na Lichkov. 

Rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu územní plán nevymezuje. 

 

ozn. funkce charakter limity popis 

Z13 VL Výroba a skladování - 
nerušící výroba ZPF4 

rozvojová plocha areálu výroby ve 
Vlčkovicích  

- návaznost na zastavěné území 
nově vymezeno / náhrada za 

plochu vymezenou v ÚPO (č.14) 

Z26 VL Výroba a skladování - 
nerušící výroba 

ZPF1, OP lesa, OP 
silnice 

rozvojová plocha pod areálem 
výroby na východní hranici v 
Mladkově podél silnice II/312 

- návaznost na zastavěné území 
- vymezeno v ÚPO (č.20) / 

vymezeno dle hranic mapy KN 
 

Legenda: viz. Tabulka zastavitelných a přestavbových ploch bydlení, smíšených obytných a rekreace 
 

 

 
 

G.2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 

G.2.1. SILNIČNÍ DOPRAVA 
 
Silniční doprava 

 

Z pohledu širších dopravních vztahů je území obce Mladkov napojeno na silnici I/11. Řešeným území 

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

 

Řešeným územím prochází tyto komunikace: 

 

Silnice II. třídy: 

II/311  Lanškroun - Horní Čermná - Jablonné nad Orlicí - Mladkov - České Petrovice - 

Bartošovice v Orlických horách - Kunštát - Šerlich - Zákoutí 

II/312 Choceň - Brandýs nad Labem - Orlické Podhůří - České Libchavy - Žamberk - 

Pastviny - Mladkov - peáž s I/43 - Králíky - II/446 

 

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, červen 2000) jsou pro silnice v řešeném území stanoveny následující kategorie: 

 silnice II/311, II/312 ... S 7,5 /50 
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Významní místní komunikace: 

MK II/312 Vlčkovice, centrum - pod Studeným - III/3114 Celné, Těchonín 

MK II/312 Vlčkovice, východ - pod Kostelním vrchem 

MK II/311 Petrovičky, sever - k vrchu Adam - II/312 Vítanov 

MK Lichkov, žel. st. - Mladkov - centrum 

MK  II/311 Mladkov - Mladkov, žel. st. 

 

Místní komunikace navazují na průtahy silnic II/311 a II/312 řešeným územím mají pouze lokální 

význam. Komunikace mají převážně zpevněný povrch, jejich směrové a šířkové uspořádání často 

nevyhovuje předepsaným normovým hodnotám. 

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 736110 Projektování 

místních komunikací. Funkční skupina průtahu silnice II/311 a II/312 je skupina B2, ostatní 

komunikace mají funkční skupinu C a D. 

 

Intenzity dopravy 
 

Na celém území České republiky je v pravidelných intervalech prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR (dříve Ředitelstvím silnic ČR Praha) celostátní profilové sčítání dopravy. Sčítání se provádí na 

silnicích I. a II. tříd a zatížených silnic III. tříd. 

 

Sčítání dopravy na silnicích v dotčeném území: 

  
II/311 5- 514   hr. okr. Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí - zaúst. do II/312 

 

 T O M S 
2000 34 91 2 107 
2005 -  -  -  -  
2010 19 139 11 169 

 
 
II/311 5- 5150   Vyúst. z II/312 - Jablonné křížení s I/11  

 

 T O M S 
2000 149 567 20 736 
2005 245 1069 10 1324 
2010 173 747 27 947 

 
 
II/312 5- 1480   Líšnice, vyúst. z I/11 - Mladkov křížení II/311 
 

 T O M S 
2000 254 1304 13 1571 
2005 305 1212 8 1525 
2010 165 1770 24 1959 
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II/312 5- 1490   Mladkov křížení s II/311 - D. Lipka, zaúst. do I/43 
 

 T O M S 
2000 382 1544 17 1943 
2005 480 2314 10 2804 
2010 356 2529 47 2932 

 
T - těžká vozidla 
O - osobní vozidla 
M - motocykly 
S - suma všech vozidel 
 

 

Vyšší intenzita a její nárůst mezi sčítacím obdobím 2000 a 2010 na komunikaci II/312 v úseku 

Mladkov - Dolní Lipka souvisí s přirozenou vazbou na širší území ve směru na Králíky. 

 

Nárůst intenzity dopravy na komunikaci II/311 z Mladkova přes Petrovičky je z hlediska dopravního 

významu s ohledem na absolutní hodnoty intenzit zcela zanedbatelný. 

 

 

Dopravní závady 
 

Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných komunikací nedostačující, je však 

dostačující provozu po nich uskutečňovanému.  

- např. silnice II/311 v prostoru Petroviček směrem na České Petrovice, kde šíře obousměrné 

komunikace mnohde nepřesahuje 4 m. Vzhledem k terénní konfiguraci v úzkém údolí, 

četnosti dopravy (viz. výše) a trasování pěší dopravy mimo se s šířkovou úpravou nepočítá.  

Napojení některých místních komunikací je bez potřebných rozhledových trojúhelníků a s malými 

nárožními poloměry. 

Nedostatečná kapacita parkovacích stání v prostoru Kašparovy chaty a v sezóně u sjezdové tratě 

v Petrovičkách.  

 

 

Ochranná pásma 
 

K ochraně státních silnic a místních komunikací a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území 

obcí slouží ochranná pásma, jejichž velikost je specifikována v zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Velikost pásma je prostor omezený svislými plochami ve 

vzdálenosti: 

- 15 m od osy vozovky silnic II. a III. třídy a místních komunikací II. třídy.  

 

V těchto pásmech lze provádět stavby a terénní úpravy jen na základě povolení vydaného silničním 

správním orgánem a za podmínek v povolení uvedených. 
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Dopravní řešení - návrh 

 

Řešení dopravní infrastruktury zachovává, do doby realizace přeložka I/11, stávající koncepci 

dopravní sítě, kterou doplňuje návrhem dvou podmiňujících místních komunikací sloužících pro 

obsluhu navrhovaných zastavitelných ploch bydlení. 

 

Přeložka silnice I/11, úsek Šedivec - Lichkov 
Řešeného území se dotýká výhledový záměr na změnu trasy silnice I/11. Silnice I/11 je v současné 

době vedena v trase Žamberk - Jablonné n. Orl. - Červená Voda - Bukovice).  

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

- Lichkov - Králíky (viz studie proveditelnosti „Zlepšení dopravní dostupnosti Králické kotliny a 

hraničního přechodu Dolní Lipka - Boboszow“, zpracovatel Regionální rozvojová agentura 

Pardubického kraje 2001).  

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, červen 2000) jsou pro silnice v řešeném území stanoveny následující kategorie: 

 silnice  I/11  ... S 9,5/70 

 

Tato trasa byla ve schválených ZÚR fixována jako koridor pro umístění stavby D28 - přeložka silnice 

I/11; úsek Šedivec – Lichkov. 

Nepřipravenost záměru dopravní stavby potvrzuje rovněž součást dokumentace ZÚR, konkrétně 

Posouzeni vlivů koncepce na EVL a ptačí oblasti: „…Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních 

dat o navrženém záměru je před výstavbou nezbytné požádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i 

ZOPK a důsledně řešit celý proces projektové EIA, i s ohledem na nivu Tiché Orlice. Dále je vhodné 

před započetím výstavby provést biologický průzkum území a přijmout konkrétní opatření s cílem 

zajistit eliminaci negativního ovlivnění biotopu v nivě a vyloučení přímých vlivů na průtočný profil toku.“ 

 

Územní plán respektuje vymezený koridor ze ZÚR a zpřesňuje jej vymezením koridoru dopravní 

infrastruktury D01, jehož součástí jsou i plochy pro dopravní napojení silnice I/11 s komunikací II/3012 

východně od Vlčkovic a východně Mladkova u Lichkova. 

Koridor je navrhován v proměnné šíři cca 100 – 250 m s ohledem na vstupní podmínky - návaznost 

napojení koridoru na okolní obce, terénní podmínky, trasování vně zastavěného území. 

 

Plocha koridoru navazuje v jihozápadním cípu katastrálního území Mladkova na koridor vymezený 

v ÚP Těchonín. Vzhledem ke způsobu vymezení koridoru v ÚP Těchonín, ve kterém je usedlost na 

hranici území z koridoru vyjmuta, je vstup trasy přeložky I/11 do řešeného území řešen jižně stávající 

trasy silnice II/312. Na katastrální území Vlčkovic u Mladkova je nad hřbitovem vymezena pouze 

plocha pro napojení silnice II/312. 

Dále je v šíři 200 m koridor veden severovýchodním směrem, v části v souběhu se stávající trasou 

II/312. V lokalitě Vodičkovi rybníky protíná koridor údolnici vodoteče z rybníka, stáčí se východním 
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směrem nad zastavěné území Mladkova a dále pokračuje přes údolnici s vodotečí a silnicí II/311 od 

Petroviček východním směrem k lokalitě Terč, severně areálu kravína. Zde koridor protíná ochranná 

pásma vodního zdroje Mladkov - zářezy. 

Nad areálem domu (čp. 88) a Kafkova rybníka se koridor stáčí jihovýchodním směrem a v prostoru 

stávající trasy II/312 se napojuje koridor vymezený v ÚP Lichkov, šíře cca 100 m. V prostoru mezi 

hranicí obce a Kafkovým rybníkem se koridor rozšiřuje z důvodu vymezení plochy pro napojení I/11 

a II/312. 

 

Pro minimalizaci vlivů realizace výše jmenované přeložky silnice I/11 na stávající prostředí jsou v ÚP v 

kapitole 4.1. Dopravní infrastruktura výrokové části stanovena následující opatření: 

- respektovat návrh přeložky I/11, úsek Šedivec - Lichkov (WD1), včetně realizace křižovatky se 

silnicí II/312 východně od Vlčkovic a křižovatky se silnicí II/312 na východní hranici u Lichkova;   

- při návrhu přeložky I/11 zajistit na území obce, již ve fázi zpracování projektové dokumentace, 

křížení se silnicí II/311 na Petrovičky a komunikační propojení areálu zemědělské výroby, 

kravína nad Mladkovem, s okolními pastvinami; 

- respektovat podmiňující podmínky výstavby přeložky I/11, vyplývající ze závěrů a doporučení 

Stanoviska k Vyhodnocení vlivu Územního plánu Mladkova na životní prostředí, zejména 

podmínek týkajících se zásahů v ploše Natury 2000 - Ptačí oblasti Králický Sněžník, ploše 

ochranných pásem vodních zdrojů nad Mladkovem a vodní ploše Vodičkovi rybníky; 

- při návrhu přeložky I/11 volit taková řešení, jež mají minimální dopad na stávající krajinný ráz 

území; 

- při návrhu přeložky I/11 zajistit na území obce, již ve fázi zpracování projektové dokumentace, 

zachování funkčnosti křížícího nadregionálního biokoridoru K80 a dalších vymezených 

skladebných částí územního systému ekologické stability. 

 

 

Dopravní napojení rozvojových lokalit 
 

Nové lokality budou napojeny na stávající komunikační sítě, popřípadě budou vybudovány příjezdové 

komunikace k objektům v rámci vymezené plochy. 

Vzhledem k omezením dopravního napojení jsou navrhovány nové zastavitelné plochy pro dopravu 

pouze v lokalitách bez prostorových omezení. Nové plochy pro dopravní napojení, které by byly 

podmíněny asanačním zásahem do stávající zástavby, nejsou v ÚP navrhovány. 

 

Síť místních komunikací, musí odpovídat ustanovením novelizované ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. Při návrhu je nutno postupovat dle příslušných technických podmínek, např. TP 

145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, TP 103 navrhování obytných zón a další. 
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Návrh ÚP vymezuje: 

ozn. funkce charakter limity popis 

Z15 DS Dopravní infrastruktura  
- silniční 

ZPF1, meliorace (s), 
OP silnice, OP vrt 

podmiňující dopravní infrastruktura 
pro zastavitelné plochy Z16, Z17 

- mimo zastavěné území 
- vymezeno v ÚPO (č. Z2/4c) 

Z25 DS Dopravní infrastruktura  
- silniční 

OP lesa, OP RR,  
OP nVN (v) 

obslužná komunikace k zastavitelné 
ploše Z24 

- návaznost na zastavěné území 
- vymezeno v ÚPO (č. Z2/3b) 

 
Legenda: viz. Tabulka zastavitelných a přestavbových ploch bydlení, smíšených obytných a rekreace 
 

 

Doprava v klidu 
 

Doprava v klidu je řešena v převážné míře parkováním vozidel v profilech komunikací. Prostor na 

parkování je v menší míře v Mladkově umožněn na náměstí a u prodejny proti Obecnímu úřadu, ve 

Vlčkovicích u penzionu a v Petrovičkách pod sjezdovkou u chalupy „Pod Adamem“. 

Nově bylo vybudováno odstavné parkoviště na přechodu pod Předním hraničním vrchem. 

  

Plochy pro parkování mohou být součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s 

kapitolou 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.... této dokumentace. 

Parkování a odstavování vozidel v plochách pro bydlení bude prováděno v garážích nebo na 

odstavných plochách na vlastních pozemcích, u ploch výroby a občanské vybavenosti bude v souladu 

s příslušnou vyhláškou parkování a odstavování vozidel realizováno jako součást těchto ploch. 

 

Pro snížení deficitu parkovacích kapacit v rekreačním území Petroviček navrhuje ÚP vymezení 

zastavitelných ploch  Z27, pro sezonní parkování pod sjezdovkou, a Z36, pro parkování návštěvníků 

území u Kašparovy chaty.  

 

ÚP vymezuje tyto plochy pro dopravu v klidu: 
 

ozn. funkce charakter limity popis 

Z27 DS Dopravní infrastruktura  
- silniční 

ZPF5, migrace (s), 
ÚAN (s), OP lesa, 
nVN (s),  
kanalizace-návrh 

parkoviště u vleku v Petrovičkách  
- návaznost na zastavěné území 
- řešení dopravní závady  
- vymezeno v ÚPO (č.33) / 

zmenšeno 

Z36 DS Dopravní infrastruktura  
- silniční 

ZPF3, migrace, OP 
lesa (z) 

parkoviště pod Kašparovou chatou 
- mimo zastavěné území 
- řešení dopravní závady  

 
Legenda: viz. Tabulka zastavitelných a přestavbových ploch bydlení, smíšených obytných a rekreace 
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Hluk z dopravy 
 

V zastavěném území se stanovují hygienická pásma s ohledem na hlukové poměry způsobené 

pozemní dopravou a nejvyššími přípustnými hlukovými hladinami pro konkrétní druh zástavby.  

V obci nebyla prováděna hluková měření ani zpracována hluková studie. S ohledem na charakter, 

dopravní zatížení a možnosti úprav u jednotlivých komunikací je hlukové zatížení ze silniční dopravy 

buď zcela zanedbatelné nebo podél II/311 a II/312 řešitelné pouze formou stavebně technických úprav 

a opatření u dotčených objektů. 

 

Proti hluku z dopravy lze v řešeném území uvažovat s následujícími opatřeními: 

 

opatření urbanistická 

- blíže ke komunikacím situovat objekty, jejichž funkce nevyžaduje protihlukovou ochranu 

(garáže, skladové prostory) 

- navrženou zástavbu vzhledem ke komunikaci vhodně orientovat nebo ji přímo využít jako 

protihlukovou clonu pro další objekty 

- navržení zeleně 

opatření technická 

- výměna běžných oken za protihluková 

 

 

Autobusová doprava 
 

Obslužnost obce Mladkov linkovou autobusovou dopravou je zajišťována prostřednictvím linek: 

191101  Praha - Hradec Králové - Žamberk - Šumperk - Bruntál - Opava - Ostrava 

195101  Praha - Hradec Králové - Kostelec nad Orlicí - Žamberk - Králíky - Jeseník 

195103  Praha - Hradec Králové - Kostelec nad Orlicí - Žamberk - Králíky - Jeseník 

700144  Jablonné n.Orl. - Studené - Těchonín - Jablonné n.Orl. 

700974  Žamberk - Pastviny - Mladkov - Těchonín - Klášterec n.Orl. - České Petrovice 

700980  Žamberk - Klášterec nad Orlicí - Pastviny - Mladkov -  

950101  Jeseník - Hradec Králové - Praha 

 

Na území obce Mladkov jsou situovány tři zastávky: 

- Mladkov - Vlčkovice 

- U kostela 

- Dílny 

 

Územní plán počítá se zachováním stávajících zastávek. 
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Cyklistická doprava a turistické trasy 
 

Systém cyklotras využívá stávající síť obslužných i státních komunikací.  

 

Řešeným územím prochází tyto cyklotrasy: 

Cyklotrasa č. 22 Mladkov - Adršpach 

- Mladkov - Petrovičky - Kašparova chata - České Petrovice - Zemská brána 

Část budoucí cyklistické magistrály spojující Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky 

Cyklotrasa č. 52 České Petrovice - Králíky 

- Kašparova chata - Petrovičky - Mladkov - Lichkov - Dolní Lipka 

Cyklotrasa č. 4069 Klášterec nad Orlicí - Králíky 

- Studené - Celné - Těchonín 

Cyklotrasa č. 4071 Kladské sedlo - Čihalka 

- Zemská brána - České Petrovice - Kašparova chata - Petrovičky - Mladkov - západní a jižní 

hřbet Vysokého kamene a vrchu Bouda - Suchý vrch 

Cyklotrasa procházející z Kladského sedla v masivu Králického Sněžníku a celým hřebenem 

Orlických hor 

Cyklotrasa č. 4073 Zemská brána - Litice nad Orlicí 

- Kašparova chata - České Petrovice - údolí říčky Orličky - Pastviny 

Cyklotrasa č. 4076 Julinčino údolí - Adam 

- Kašparova chata - Kostelní vrch - Vlčkovice - údolí Studenského potoka 

Cyklotrasa č. 4077 Králíky - Pastviny, Kraví skok 

- České Petrovice - Kašparova chata - Petrovičky - Mladkov - Lichkov - východní hřbet 

Vysokého kamene a vrchu Boudu - Červená Voda 

 

Napříč územím obce Mladkov prochází tyto značené turistické trasy Klubu českých turistů (KČT): 

0416 červená  Studený - Vlčkovice - Kostelní vrch - chata Adam 

0444 červená  Bouda - Vysoký kámen - Mladkov - Petrovičky - chata Adam 

4298 zelená  Bouda - Lichkov - Mladkov 

7321 žlutá Bouda - Vysoký Kámen - Mladkov - pramen k. Rastislava - Bouda, 

naučná stezka NS Betonová hranice 

 

 
Komunikace pro pěší 
 

Chodníky, včetně přechodů přes vozovku a přístupů na autobusové zastávky, je nutno budovat dle 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické 

požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Chodníky v obci jsou vybudovány v místech soustředěné zástavby. Vzájemné propojení jednotlivých 

částí obce je možný mimo hlavní dopravní prostor komunikací II/311 a II/312.  



ÚP Mladkov - Textová část- odůvodnění                                                                                       únor 2016 

 
 
URBAPLAN s.r.o.  57 
 
 

 

Návrh ÚP respektuje na řešeném území vedení cyklistických a turistických tras.  

Nové cyklostezky a stezky pro pěší územní plán nevymezuje. 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.... tohoto ÚP. 

   

 

G.2.2. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
 

Řešeným územím prochází jednokolejná elektrizovaná železniční trať č. 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov - 

Štíty/Miedzylesie. V Ústí nad Orlicí trať navazuje na I. tranzitní železniční koridor (Děčín - Břeclav). 

Na území obce Mladkov se nachází jedna vlaková zastávka. 

 

V úseku Letohrad - Lichkov je po rekonstrukci maximální traťová rychlost 75 - 90 km/h, trať je součástí 

dráhy celostátní, zařazená do evropského železničního systému. 

 

Na trati proběhla v letech 2007 - 2009 rozsáhlá modernizace (zejména kompletní elektrifikace), 

v rámci které proběhla v celém úseku od km 90,875 do km 113,251 kompletní výměna železničního 

spodku i svršku, včetně odvodnění, sanací a úprav skalních zářezů. Bylo zrekonstruováno, nebo nově 

vybudováno 52 mostů či propustků a 23 přejezdů včetně elektronického zabezpečovacího zařízení. 

V železniční zastávce Mladkov bylo při splnění směrnic pro zajištění pohybu imobilních spoluobčanů 

vybudováno nové nástupiště. 

 

V celé trati bylo vybudováno nové trakční vedení. Pro zajištění napájení trakce byla vybudována nová 

trakční měnírna v Jablonném nad Orlicí a spínací stanice v Lichkově. Ve všech železničních stanicích 

byly vybudovány nové silnoproudé rozvody a nového staničního zabezpečovacího zařízení. 

 

Dle ZÚR Pardubického kraje již není sledováno další zlepšování parametrů. 

 

Na základě plnění požadavků plynoucích z dohody AGTC je na trati č. 024 v PÚR ČR 2008 vymezen 

a v ZÚR Pardubického kraje zpřesněn koridor kombinované dopravy KD1. V rámci Aktualizace č. 1 

PÚR ČR byl původně vymezený koridor kombinované dopravy KD1 z PUR vypuštěn. 

 

Ochranné pásmo 

Ochranné pásmo dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších zákonů, tvoří 

prostor po obou stranách dráhy 60 m od osy krajní koleje, ale nejméně 30 m od hranic obvodu dráhy u 

drah celostátních a regionálních. Ochranné pásmo je vyznačeno ve výkrese II.B.1 Koordinační výkres. 
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Návrh 

ÚP respektuje na řešeném území vedení trati č. 24 Ústí nad Orlicí - Lichkov - Štíty/Miedzylesie. 

 

Hluk z dopravy 

Proti hluku z dopravy lze v řešeném území uvažovat s následujícími opatřeními: 

- blíže k trati situovat objekty, jejichž funkce nevyžaduje protihlukovou ochranu (garáže, 

skladové prostory)  
Podmínka splnění hygienických limitů hluku je podmínkou pro využití zastavitelné ploch bydlení v 

dosahu železniční trati - Z23 v Mladkově 

 

 

G.2.3. LYŽAŘSKÝ VLEK 

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. 

Pro sportovně rekreační využití zatravněného svahu sjezdovky je v ÚP na nezastavěném území 

vymezena samostatná plocha s rozdílným způsobem využití: 

Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační, sportovní (NSrs) 

 

Ochranná pásma 

Ochranné pásmo lanové dráhy je prostor vymezený 10 m od nosného, příp. dopravního lana. 

 

Návrh 
Z důvodu zajištění bezpečného dojezdu je v ÚP navrhováno rozšíření plochy sjezdovky v prostoru 

dojezdové hrany - plochou změny v krajině K01. 

 

 

G.2.4. HRANIČNÍ PŘECHOD 

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. 

 

Na seznamu hraničních přechodů dle Sdělení Ministerstva vnitra č. 373/2008 Sb., o vyhlášení 

seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany 

vnitřních hranic ze dne 18. Září 2008 se nachází: 

- Mladkov (Petrovičky) - Kamienczyk / pěší, cyklo 
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G.3. VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

 

G.3.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - VODOVOD 
 
Popis stávajícího stavu 

 

Mladkov 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je VaK Jablonné nad Orlicí, a.s., počet trvale bydlících 

zásobovaných obyvatel je 480, počet rekreantů 110.  

Počet odběrných míst 213 (rok 2014): 

spotřeba obyvatelstvo - 10243 m3/rok 

spotřeba ostatní (průmysl) - 2060 m3/rok 

Zdroj vody je jímán třemi mělkými zářezy „Prameniště“ zaústěnými do pramenní jímky. Odtud surová 

voda natéká přes odradonovací stanici do vodojemu a spotřebiště. 

 

Zdroj   

- povolený odběr 25000 m3/rok, max. 1,7 l/s, průměr 0,65 l/s (MěÚ Králíky, čj. 

4664/2007/ŽP/DP/233/81/5 z 15.10.2007). 

VDJ Mladkov 

- jednokomorový vodojem o objemu 60 m3, max. hladina: 545,0 m n.m. 

- objem akumulované vody ve vodojemu pokryje cca 140 % stávající (rok 2014) maximální denní 

potřeby vody pro obyvatelstvo 

 

Jižní cíp části Dolany je zásoben z vodovodu Těchonín - Celné.   

 

Petrovičky  

V místní části Petrovičky není vybudován veřejný vodovod.  

Obyvatelé jsou zásobování z domovních studní, jedná se o 9 trvale bydlících obyvatel a 210 

rekreantů. 

 

Vlčkovice  

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je VaK Jablonné nad Orlicí, a.s., počet trvale bydlících 

zásobovaných obyvatel je 120, počet odběrných míst 69 (rok 2014): 

spotřeba obyvatelstvo - 4275 m3/rok 

spotřeba ostatní - 738 m3/rok  (zejména Klas Nekoř a.s., středisko Vlčkovice) 

Jedná se o 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, 

odkud je dopravována do spotřebiště. 

Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní, jedná se o 102 rekreantů. 
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Zdroj  

- mělká zvodeň dotuje studnu SV-1 a jímací zářez, hlubší zvodeň dotujíce vrt V-1 

- povolený odběr V-1 12000 m3/rok, max. 0,50 l/s, průměr 0,25 l/s (MěÚ Králíky, čj. 

4664/2007/ŽP/DP/233/82/5 z 15.10.2007). 

- povolený odběr SV-1 12000 m3/rok, max. 0,75 l/s, průměr 0,50 l/s (MěÚ Králíky, čj. 

4664/2007/ŽP/DP/233/82/5 z 15.10.2007). 

VDJ Vlčkovice 

- jednokomorový zemní vodojem o objemu 100 m3 

- objem akumulované vody ve vodojemu pokryje cca 5ti násobek stávající (rok 2014) maximální 

denní potřeby vody pro obyvatelstvo 

 

Ochranná pásma  
 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 

274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), Hlava VI Ochrana vodovodních řadů 

a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3, jsou 

ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 

stoky na každou stranu, a to: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  1,5 m 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm.....  2,5 m 

-   u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) 

od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. 

 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen 

s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak 

vyplývá z provozní smlouvy).  

 

Jedná se zejména o následující činnosti: 

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět 

činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by 

mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 

- vysazovat trvalé porosty 

- provádět skládky jakéhokoliv odpadu 

- provádět terénní úpravy 
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Nouzové zásobování pitnou vodou 

 

Mladkov 

Mladkov nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze 

skupinového vodovodu „Králíky“, případně dovozem pitné vody z prameniště Suchý vrch. 

Po zdroj pitné vody mohou být využity i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná 

voda. 

 

Petrovičky  

Základní sídelní jednotka Petrovičky nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně 

dostatečnými zdroji, tj. z vodovodu Mladkov. 

Po zdroj pitné vody mohou být využity i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná 

voda. 

 

Vlčkovice  

V případě havárie na některém z jímacích objektů vodovodu „Vlčkovice“ bude nouzové zásobování 

připojených obyvatel zajišťováno nepoškozeným zdrojem. V případě větších poruch nebo havárií na 

vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody 

cisternami z vodovodu Pastviny. 

Po zdroj pitné vody mohou být využity i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná 

voda. 

 

 

Návrh 

 

Mladkov  

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

provozovatele (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. 

Případné nové rozvody budou řešeny v návaznosti na novou výstavbu. 
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Bilanční výpočet 

Vypočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., která výrazně snížila potřebu vody. 

Výrazné snížení odpovídá v praxi realizovaným úsporám, uplatňují se úsporné baterie, úsporné 

splachování, používají se úsporné myčky a pračky a samozřejmě roste cena vody. 

 

Spotřeba na 1 obyvatele → 36 m3/rok (35 + 1 m3 u rodinného domu) 

   1 rodinný dům 3 osoby → 108 m3/rok = 0,296 m3/den 

 

Spotřeba za rok 2014  

obyvatelstvo - 10243 m3/rok 

spotřeba ostatní (průmysl) - 2060 m3/rok 

 

Pří nárůstu napojených míst o cca 39 rodinných domů bude nárůst: 

- roční potřeba → Qr = 4212 m3/rok 

- průměrná denní potřeba → Qd = 11,54 m3/den = 0,13 l/s 

- maximální denní potřeba (kd = 1,5)  → Qmax,d = 17,31 m3/den = 0,20 l/s 

- maximální hodinová potřeba (kh = 1,8) → Qmax,h = 0,36 l/s 

 

Cílová potřeba pro obyvatele bude činit cca 14500 m3/rok, tzn. průměrnou denní potřebu 0,46 l/s. 

Cílová potřeba vody pro Mladkov (za předpokladu nárůstu potřeby neobyvatel na 2500 m3/rok) 

bude činit cca 17000 m3/rok, tzn. průměrnou denní potřebu 0,54 l/s a maximální denní potřebu 0,81 
l/s. 

 

Posouzení kapacity vodojemů 

Velikost akumulačního prostoru se má podle normativního doporučení pohybovat mezi 60 - 100 % 

denního maxima.  

- maximální denní potřeba při cílovém stavu Qmax,d = 69,86 m3/den  

- objem akumulace     cca 42 m3 - 69 m3 

Celková akumulace vodojemu v Mladkově bude cca 85% denního maxima v cílovém stavu → 

doporučeno navýšení objemu vodojemu. 

 

 

Petrovičky  

Vzhledem k odlehlosti sídelní jednotky, malému počtu zásobovaných obyvatel a z toho vyplývající výši 

finančních prostředků, nenavrhuje územní plán změnu zásobování obyvatel pitnou vodou.  

Při zásobování obyvatelstva je ponechán individuální způsob dodávky vody. 
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Při výpočtu potřeby vody pro objekty je třeba postupovat v souladu s vyhláškou č. 120/2011 Sb. 

stanovující výpočtovou potřebu vody na 1 obyvatele s přihlédnutím k době, po kterou je objekt během 

roku využíván. Pro celoroční využívání jsou stanoveny hodnoty na 1 uživatele (obyvatele): 

- tekoucí studená voda mimo objekt 15 m3/rok 

- bez tekoucí teplé vody  25 m3/rok 

- s tekoucí teplou vodou  35 m3/rok 

 

 

Vlčkovice  

S ohledem na nedostatečné vydatnosti zdroje vody, který nepokryje výhledovou průměrnou denní 

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

posílení zdroje. 

Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. 

 

Spotřeba za rok 2014  

spotřeba obyvatelstvo - 4275 m3/rok 

spotřeba ostatní - 738 m3/rok   

 

Pří nárůstu napojených míst o cca 18 rodinných domů bude nárůst: 

- roční potřeba → Qr = 1944 m3/rok 

- průměrná denní potřeba → Qd = 5,33 m3/den = 0,06 l/s 

- maximální denní potřeba (kd = 1,5)  → Qmax,d = 7,99 m3/den = 0,09 l/s 

- maximální hodinová potřeba (kh = 1,8) → Qmax,h = 0,17 l/s 

 

Cílová potřeba pro obyvatele bude činit cca 6200 m3/rok, tzn. průměrnou denní potřebu 0,20 l/s. 

Cílová potřeba vody pro Vlčkovice (za předpokladu nárůstu ostatní spotřeby na 1000 m3/rok) bude 

činit cca 72000 m3/rok, tzn. průměrnou denní potřebu 0,23 l/s a maximální denní potřebu 0,34 l/s. 

 

Posouzení kapacity vodojemů 

- maximální denní potřeba při cílovém stavu Qmax,d = 29,59 m3/den  

- objem akumulace     cca 18 m3 - 30 m3 

Celková akumulace vodojemu ve Vlčkovicích bude 3x větší než denní maximum v cílovém stavu. 
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G.3.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - KANALIZACE 
 
Stávající stav 

 

Mladkov  

V roce 2012 byla v obci 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. 

ČOV je řešena jako mechanicko - biologická s interní recirkulací, hrubým předčištěním, dešťovou 

zdrží, nádrží na přebytečný kal a svozovou jímkou. ČOV je vybavena zařízením na chemické srážení 

fosforu. Odtok z ČOV je vyústěn do Tiché Orlice. 

Aktuální povolení k vypouštění odpadních vod je platné do 31.3.2020 (čj. 1234/2015ŽP/GS/2/12 

z 16.3.2015). 

Majitelem a provozovatelem kanalizace v obci Mladkov je Obec Mladkov.  

 

Parametry ČOV - mechanicko biologická s interní recirkulací, hrubým předčištěním 

- Počet napojených     EO 550 

- Průměrný bezdeštný denní přítok  Q24 92m3/den 

- Maximální bezdeštný denní přítok  Qd 125 m3/den 

- Maximální bezdeštný hodinový přítok   Qh 6 l/s 

- Maximální bezdeštný roční přítok  Qr 50 tis.m3/rok 

- Podíl průmyslových odpadních vod  0 % 

Součástí ČOV je i dešťová zdrž o objemu dešťové zdrže 35,9 m3. 

Množství vypouštěných přečištěných vod dle aktuálního povolení: 

- průměrný  Q 1,03 l/s 

- maximální   Qmax 6 l/s 

- maximální měsíční  Qr 5 tis.m3/měsíc 

- maximální roční přítok Qr 50 tis.m3/rok 

 

Parametry ČS 

ČS1 - předřazena ČOV   

- Výkon čerpadlo  1 x 5 l/s 

- Denní průtok   Q24 82,51m3/den 

- Akumulace    17 m3 

ČS2 - čerpá splaškové vody z jižní části obce 

- Výkon čerpadlo  1 x 4 l/s 

- Denní průtok   Q24 8,64 m3/den 

- Akumulace    6 m3 
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Petrovičky  

V Petrovičích se nenachází soustavný kanalizační systém, je zde vybudována pouze jedna stoka 

kanalizace z roku 1985. Majitelem a provozovatelem je obec Mladkov. Na kanalizaci je napojeno 7 

nemovitostí a rekreační objekt Adam se 40 lůžky. Technický stav kanalizace je dobrý. 

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

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

vyhovující. Provozovatelem je obec Mladkov. 

Nepřipojené nemovitosti využívají dále bezodtokové jímky a septiky, obsah jímek se vyváží na ČOV 

Králíky. 

 

Vlčkovice  

Ve Vlčkovicích se nenachází žádná kanalizace. Obec využívá systému propustků, struh a příkopů. V 

obci není vybudována centrální ČOV, nemovitosti využívají k likvidaci splaškových vod bezodtokové 

jímky a septiky. Obsah jímek se vyváží na ČOV Králíky. 

 

Ochranná pásma  

K bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb. 

v platném znění (zákon O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) vymezují ochranná 

pásma kanalizačních stok. Jejich vymezení i rozsah povolených činností je shodný pro kanalizaci i 

vodovod (viz část C.3.1 Vodní hospodářství - vodovod). 

 

 

Návrh 
 

Napojení nových lokalit i stávajících objektů je podmíněno dobrým stavebně technickým stavem 

kanalizace. Kde to bude možné, budou nové zastavitelné lokality a stávající objekty napojeny 

prodloužením stávajících kanalizačních řadů.  

Likvidace dešťových vod u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci bude v souladu s požadavkem na 

vsakování dešťových vod na vlastních pozemcích dle platné legislativy. 

 

Mladkov  

S ohledem na charakter zástavby respektuje ÚP koncepci soustavné kanalizace svedené na novou 

ČOV. 

Splaškové vody z nových zastavitelných ploch budou splaškovou kanalizací odvedeny do této 

kanalizace.  

 

Petrovičky  
V souladu s PRVK navrhuje územní plán zrušení stávajícího objektu ČOV a jeho přezbrojení na nový 

objekt čerpací stanice ČS3 s navazujícím novým kanalizačním výtlakem “V3“, který bude zaústěn do 

stávající kanalizační sítě obce Mladkov ukončené ČOV Mladkov.  
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Kapacita ČOV Mladkov je 550 EO a postačí pro čištění odpadních vod z místní části Petrovičky. 

Odpadní vody z Petroviček tak budou čištěny s výrazně vyšší účinností odstranění ukazatelů 

znečištění než při zachování dosavadního způsobu čištění odpadních vod. 

Na stavbu kanalizačního výtlaku a přezbrojení stávající ČOV na ČS3 je vydáno stavební povolení č.j. 

4350/2015/ŽP/GS/4/55 ze dne 19.10.2015. 

Do doby rozšíření kanalizační sítě v části Petrovičky respektuje ÚP i stávající individuální likvidaci 

splaškových vod na rekonstruovaných jímkách a septicích s vyvážením, příp. na domovních ČOV. 

 

Vlčkovice 

V souladu s PRVK navrhuje územní plán výstavbu 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. 

Do doby realizace změny koncepce likvidace odpadních vod v části Vlčkovice respektuje ÚP stávající 

koncepci individuální likvidace - na rekonstruovaných jímkách, septicích s vyvážením, příp. na 

domovních ČOV. 

 

ÚP vymezuje zastavitelnou plochu: 

ozn. funkce charakter limity popis 

Z04 TS Technická infrastruktura  
- inženýrské sítě 

ZPF4 
 

pro realizaci ČOV  
- plocha v zastavěném území 
- vymezeno v ÚPO (č.Z2/10)  

 

 

 

G.3.3. SILNOPROUDÉ ROZVODY 

Provozovatelem rozvodného systému je ČEZ Distribuce a.s. 

 

Stávající stav 
 

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. 

 

Řešeným území obce Mladkov prochází následující vedení VN: 

- VN 260 Králíky - Česká Skalice (na zásobování území se nepodílí) 

- VN 261 Králíky - Nové Město nad Metují 

- VN 566 Králíky - průmysl 
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Přehled stávajících TS podílejících se na zásobení řešeného území: 

číslo TS systém název druh TS 

0222 22 kV Mladkov - obec ST 

0417 22 kV Mladkov - serpentýny ST 

0513 22 kV Mladkov - U ČSD ST 

0792 22 kV Mladkov - seník CSSS ST 

1107 22 kV Mladkov - u požární zbrojnice ST 

0338 35 kV Vlčkovice - obec ST 

1036 35 kV Vlčkovice - statek ST 

1114 35 kV Vlčkovice - chaty  (vně správního území) ST 

0250 22 kV Petrovičky - obec ST 

1097 22 kV Petrovičky - u hospody ST 

0016 22 kV Celné  (vně správního území)  
 
Rozvod systému NN  

Systém nízkého napětí je provozován normalizovanou soustavou 3 +N, 50 Hz, 230/400V (TN- C). 

Z podstatné části je rozvod NN proveden nadzemní sítí. V ojedinělých případech je realizováno 

podzemní kabelové vedení. 

 
Malé vodní elektrárny  
MLADKOV - MVE  

- Baisse, spol. s r.o. 

- Tichá Orlice, říční km 89.546 

- instalovaný výkon 0.055 MW 

MVE Mladkov 

- Martin Bříza. 

- Tichá Orlice, říční km 89.064 

- instalovaný výkon 0.030 MW 

 

Ochranná pásma elektrizační soustavy 

Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), s platností od 1.1.2001, §46 a v souladu 

s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle 

zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon) a zákona č. 

222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní 

energetické inspekci, §19 (s účinností od 1.1.1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná 

následující ochranná pásma. 
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zařízení dle zákona 
č. 79/1957 Sb. 

dle zákona 
č. 222/1994 Sb. 

dle zákona 
č. 458/2000 Sb. 

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV 15 12 12 

nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace 10 7 7 

podzemní kabelové vedení do 110 kV, včetně měřící a 
zabezpečovací techniky 1 1 1 

elektrické stanice 30 20 -  

zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV -  -  2 

vestavěné zděné elektrické stanice od obestavění -  -  1 

stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 

výrobny elektřiny, od oplocení nebo zdi 30 20 20 

 
Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. U zděných 
trafostanic od oplocení nebo zdi. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV, včetně 
vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.  
 
 
Návrh 

 

Stávající rozvodný systém vysokého napětí, řešený vrchním vedením, bude zachován a rozšiřován 

dle potřeby odběru. Stávající vedení a návrh nových tras vysokého napětí, stávající i navrhované 

trafostanice, včetně ochranných pásem, jsou zakresleny v grafické části územního plánu, výkresy  

I.B.2b. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, příp. II.B.1. Koordinační výkres.   

 
Principy připojení nové výstavby 

V souladu s požadavky ČEZ a.s. budou při návrhu územního plánu dodržovány tato pravidla: 

- napojení nových ojedinělých rodinných domů bude řešeno ze stávající sítě nízkého napětí 

i za předpokladu její úpravy 

- napojení lokalit s větší energetickou náročností bude provedeno pomocí vedení z nových 

trafostanic 

 

Způsob napojení na rozvodnou síť a použití rozvodného systému (kabel nebo vrchní rozvod) určí 

provozní složka ČEZ a.s. V zastavěném území budou rozvody prioritně řešeny zemním kabelem. 

  

Příkon nově navrhovaných lokalit 

Pro nově navrhované lokality je počítáno s využitím elektrické energie jak pro napájení standardních 

spotřebičů, svícení a příp. vaření, tak i pro topení a přípravu teplé užitkové vody.  

V území není dostupná možnost připojení na plyn. 
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Nárůst příkonu pro jednotlivé lokality bydlení 

lokalita zastavitelné 
plochy počet RD/počet bj soudob. požadovaný 

příkon (kW) 

Vlčkovice - jih Z01- Z03, 
Z05, Z06 6 / 8 0.51 25.13 

Vlčkovice - sever Z07 - Z12 12 / 16 0.43 42.38 

Vlčkovice celkem pro bydlení 67.51 

Mladkov - západ Z16 - Z21 27 / 35  0.37 79.77 

Mladkov - sever Z22 1 / 2 0.78 9.61 

Mladkov - východ Z23, Z24 11 / 15 0.44 40.66 

Mladkov celkem pro bydlení 130.04 

Petrovičky - střed Z28 - Z30 7 / 9 0.49 27.17 

Petrovičky - sever  Z32 - Z35 11 / 15  0.44 40.66 

Petrovičky celkem pro bydlení, rakreaci 67.83 
 

Pozn. Pro výpočet byly použity ukazatele 1rodinný dům (RD) / 1,3 bytových jednotek (bj.) a specifický 
příkon 5,5 kW/bj - bez přípravy TUV a topení a 8,8kW/bj. včetně TUV a topení;  
Vytápění rodinných domů elektrickou energií je s ohledem na stávající způsoby vytápění (dle 
SLDB  2011 elektřinou vytápěno cca 6 % objektů) uvažováno z 20 %. 
U rekreační zástavby v Petrovičkách bylo předpokládáno využití objektů jako u RD. 

 

Nároky zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost Z14 a Z31 a pro nerušící výrobu Z13 a Z26 

nebyly ke dni zpracování územního plánu známy.   

 

 

G.3.4. PLYNOVOD 

 

Na správním území obce Mladkov se nenacházejí plynárenská zařízení.  

V současné době neevidují RWE Distribuční služby a.s. žádnou žádost o plynofikaci (rozšíření 

distribuční soustavy).  

V současnosti se s plynofikací Mladkova neuvažuje. 

 

 
G.3.5. TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE 

 

Telekomunikace  
 

Výstavba telekomunikační sítě je provedena s dostatečnou rezervou, která umožňuje zabezpečit 

veškeré požadavky na telekomunikační služby i ve výhledu. 
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Radiokomunikace  
 

České radiokomunikace 

V území, severozápadně zastavěné části Mladkova, se nachází páteřní vysílač Českých 

radiokomunikací a.s. Na pokrytí řešeného území z věží ČRa se dále podílí věže Těchonín (pokrytí 

Vlčkovic). 

Na pokrytí území digitálním signálem se podílí zejména vysílač Praděd s dokrývačem malého výkonu 

králíky - Suchý vrch. 

V obci, severně od Mladkova, je instalován vysílač mobilního operátora T- Mobile. 

 

Radioreléové trasy 

Územím obce Mladkov prochází radioreléová trasa RS Litický Chlum - RKS Praděd. V řešeném území 

je zároveň provozována RR trasa pro mobilní operátory v úseku BTS Králíky (silo vepřín) - BTS 

Mladkov (věž Excon). 

 

 

Ochranná pásma 

 

Pro telekomunikační a radiokomunikační zařízení a systémy (televizní převaděče, vysilače mobilních 

operátorů, radioreléové trasy, zemní kabelová vedení), stanovuje ochranné pásmo zákon č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektrických 

komunikacích).   

U všech vysílačů bez rozdílu provozovatele je ochranné pásmo těchto zařízení o poloměru 30 m, 

pokud není stanoveno jinak. 

 

Ochrana televizních a rozhlasových signálů ze základních a vykrývacích vysílačů včetně televizních 

převaděčů je stanovena v zákoně o telekomunikacích č.151/2000 Sb. Výše uvedený zákon je třeba 

respektovat již v rámci územních řízení. 

 

 

G.3.6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

Nakládání s odpady se řídí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších a 

souvisejících předpisů. 

 

Ve vztahu k řešenému území je důležité ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve 

znění pozdějších předpisů, které ukládá v odstavci 1) : „Na obce se vztahují povinnosti původců podle 

§ 16, pokud dále zákon nestanoví jinak“. A dále v odstavci 2) : „Obec může ve své samostatné 

působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, 



ÚP Mladkov - Textová část- odůvodnění                                                                                       únor 2016 

 
 
URBAPLAN s.r.o.  71 
 
 

 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím na jejím území, včetně systému 

nakládaní se stavebním odpadem“. 

 

Likvidace odpadu v obci je zajišťována smluvně společností Komunální služby s.r.o., Jablonné nad 

Orlicí. 

 

Ve Vlčkovicích je provozovna (Rudolf Vlček) pro výkup použitých keramických katalyzátorů 

z benzínových a dieselových automobilů. 

 

V území obce Mladkov se nachází lokalita staré zátěže databáze SEKM - skládky ČGS 

6141 skládka Petrovičky. 

 

Návrh 

Na území obce Mladkov nejsou nově vymezovány samostatné plochy pro nakládání s odpadem. 

Stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem komunálního odpadu, separovaným sběrem a 

sběrnými dvory zůstane zachován. 

 

 
 

G.4. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 

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.  

ÚP nevymezuje v území plochy pro záměry staveb narušujících krajinu, např. větrné elektrárny. 

 

Koncepce uspořádání krajiny včetně návrhu územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) 

je vyznačena v grafické části územního plánu, výkres č. I.B.2a Hlavní výkres. 

 

Územní plán vymezuje na nezastavěném území následující plochy s rozdílným způsobem využití: 

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) 

- v nezastavěném území vymezeny na plochách související vyhrazené zeleně, které nejsou 

začleněny do ploch jiného způsobu využití. 

Plochy vodní a vodohospodářské (W)   

- v řešeném území jsou zastoupeny vodním tokem Tichá Orlice, Studenským potokem a 

několika bezejmennými toky, dále jsou vodní plochy zastoupeny Kafkovým rybníkem, 

systémem rybníků pod zemědělským areálem v Mladkově a vodní plochou Vodičkovy 

rybníky 
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Plochy lesní (NL)  

- plochy lesa s produkční i mimoprodukční funkcí - rekreačních, ekologických, přírodních a 

krajinotvorných, zastoupené jak rozsáhlými lesními porosty podél hranice správního 

území a Kostelního vrchu, tak i jednotlivými lesními porosty (např. na svazích hraničních 

vrchů)  

Plochy lesní - sezónní rekreace (NLr) 

- plocha lesa zastávající zejména funkci rekreační vymezená pro letní tábor v lokalitě U 

bunkru nad Mladkovem. 

Plochy přírodní (NP)  

- plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu, které mohou plnit funkci prvků ÚSES, 

protierozní, estetickou i rekreační  

- mimo souvislých ploch jsou v řešeném území vymezeny i jako jednotlivé přírodní prvky 

v nezastavěném území  

- nově vymezené plochy změn v krajině K02 a K03 zajišťují podmínky pro založení 

skladebných částí ÚSES (nadregionální biokoridor, resp. lokální biokoridor) 

Plochy zemědělské (NZ)   

- plochy sloužící k hospodaření na zemědělské půdě, primárně využívané jako plochy orné 

půdy a pastviny 

- na řešeném území jsou vymezeny na souvislých plochách orné půdy dle LPIS 

 Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

- vymezeny na nezastavěných plochách s polyfunkčním využitím území, kde přírodní 

ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodářským využíváním 

- na zemědělsky využívaných plochách jsou vymezeny na zatravněných plochách pastvin 

dle LPIS 

Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační, sportovní (NSrs) 

- vymezeny na zatravněné ploše sjezdovky v Petrovičkách, kde přírodní ekosystémy jsou 

v rovnocenném postavení s rekreačně sportovním využíváním  

- nově vymezená plocha změny v krajině K01 vymezena pro zábor PUPFL z důvodu 

bezpečnostního rozšíření stávající sjezdové tratě v prostoru dojezdu  

 

Podmínky pro změny v jejich využití jsou stanoveny v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití textové části návrhu územního plánu.  

 

 
G.4.1. ZÁKLADNÍ POPIS PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK 

 

Geomorfologie 
 

Území obce Mladkov leží geomorfologicky v celku Orlické hory. 
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Z hlediska geomorfologického členění (DEMEK et al. 1987) se území nachází v: 

Soustava:  Hercynská 

Provincie:   Česká vysočina 

Subprovincie:    Krkonošsko - jesenická soustava 

Oblast:      Orlická oblast 

Celek:       Orlické hory 

Podcelek:       Mladkovská vrchovina 

         Bukovohorská hornatina 

Okresek:  Pastvinská vrchovina 

    Orličský hřbet 

 

Pastvinná vrchovina - leží jižně od Zemské brány. Na západě ji od Podorlické pahorkatiny odděluje 

potok Divoká Orlice, na jihu je jejím posledním vrcholem Černý kopec (593 m n.m.). Východní 

hranice s Bukovohorskou hornatinou sleduje přibližně tok Tiché Orlice. Na severovýchodě 

vrchovina v prostoru vsi Kamieňczyk zasahuje do Polska a navazuje na Bystřické hory a 

Kladskou kotlinu.  

Orličský hřbet - se dělí na dva podokrsky, které od sebe odděluje Červenohorské sedlo. Jižně od něj 

se nachází Bukovohorský hřbet, severně Suchovršský hřbet. Západně a jižně na Orličský hřbet 

navazuje Výprachtická vrchovina. Četné rozsochy vyhýbající ze hřbetu západním směrem jsou 

již zahrnuty do této vrchoviny. Na jižní straně je posledním vrcholem Buková hora. Východní 

svah Orličského hřbetu prudce spadá do Kladské kotliny, na severu ho od Pastvinské vrchoviny 

odděluje tok Tiché Orlice. 

 

 

Fytogeografie 
 

Regionálně fytogeografické členění akceptuje především současnou skladbu flóry a vegetace, ale 

odráží též širší vegetační a florogenetické vztahy a vývoj květeny včetně vlivů lidské činnosti. Na tomto 

základě vymezuje v sestupné hierarchii vnitřně jednotné územní jednotky vůči okolním. 

 

Severozápadní část obce se nachází v podoblasti Českého oreofytika (okrsky 95a Český hřeben, 95b 

Králická hornatina), jihovýchod pak v podoblasti Českomoravského mezofytika (okrsek 63a - 

Žambersko) 

 

Mezofitikum - tvoří přechod mezi teplomilnou a chladnomilnou květenou a zabírá největší část území, 

zahrnuje stupeň suprakolinní (kopcovitý) a submontánní (podhorský, vrchovinný). 

Orefytikum - jsou horské oblasti s převažující chladnomilnou květenou. Zahrnuje stupně montánní 

(hornatinný), supramontánní (středohorský), oreální (smrkový) a subalpínský (klečový). 
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Klima 
 

Převážná část obce Mladkov spadá do chladné oblasti CH7  

- průměrná teplota vzduchu v lednu - 3°- - 4°C a 15°- 16°C v červenci 

- průměrný úhrn srážek ve vegetačním období je 500 - 600 mm. 

Do jihovýchodního cípu Vlčkovic zasahuje mírně teplé pásmo MT3  

- průměrná teplota v lednu - 3°C - - 4°C a 16°C - 17°C v červenci. 

Průměrný roční úhrn srážek v letech 1961 - 1990 byl dle ČHMÚ 800 - 1000 mm, průměrná roční 

teplota 6°- 7°C. 

 

 

Vegetační stupeň 
 

Území obce Mladkov se nachází v 5. jedlobukovém a v 6. smrkojedlobukovém vegetačním stupni. 

   

Jedlobukový stupeň - lze označit též jako první horský, neboť se v něm pravidelně vyskytuje celá řada 

montánních druhů. Hlavními prostorotvornými dřevinami jsou buk lesní a jedle bělokorá, jako 

příměs se pravidelně vyskytuje smrk. Jeho podíl stoupá na lokalitách s přídatnou vodou, kde 

může být i hlavní dřevinou.    

Smrkojedlový stupeň - začínají zde převládat horské druhy. V přirozené dřevinné skladbě hydridy 

normálních stanovišť se společně uplatňují buk, jedle, smrk. Vzrůst buku je v tomto stupni nižší 

než v předchozím, má omezenou kompetiční schopnost a při horním okraji stupně končí výskyt 

buku jako hlavní prostorotvorné dřeviny. 

 

 

Radonové riziko 
 

Na základě znalostí o geologickém podloží a na základě výsledků měření oblasti půdního radonu jsou 

území řazena do ploch s kategorií malého a středního a vysokého obsahu radonu v půdním vzduchu. 

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

výstavbě realizovat protiradonová opatření dle vyhlášky MZČR č. 76/1991 Sb., o požadavcích na 

omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. 

 

Objemová aktivita 222Ra v půdním vzduchu (KB.m- 3) 

kategorie rizika 
propustnost základových půd pro plyny a vodu 

malá (jemnozrnné) střední (písčité) dobrá (štěrkovité) 

I. nízké <30 <20 <10 
II. střední 30 - 100 20 - 70 10- 30 
III. vysoké > 100 >70 >30 
IV. velmi vysoké desetinásobky hodnoty hranice třídy III 
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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. 

 

 
Ovzduší 

 

Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici ČHMÚ v Ústí 

nad Orlicí, která je vzdálena cca 21 km. 

 

Stanice ČHMÚ Ústí nad Orlicí charakterizuje dotčenou oblast jako relativně čistou bez významné 

dopravy a průmyslových zdrojů. Na území obce Mladkova je z hlediska kvality ovzduší problematické 

zejména místní znečištění z lokálních topenišť a zdrojů (využívání tuhých paliv v domácnostech atd.). 

 

Dle dat ČHMÚ byly za rok 2014 na celém území překročeny tyto imisní limity / pouze v prostoru jižní 

poloviny centra v Mladkově: 

Imisní limity pro ochranu zdraví lidí 

ZdrTV překročení imisního limitu LV bez přízemního ozonu 

 (As, Cd, Ni, benzo(a)pyren) 

ZdrTVO3 překročení imisního limitu LV včetně přízemního ozonu 

 (As, Cd, Ni, benzo(a)pyren, O3) 

ZdrLVTV překročení imisního limitu LV bez přízemního ozonu 

 (SO2, CO, PM10, PM2,5, NO2, benzen, Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren) 

ZdrLVTVO3 překročení imisního limitu LV včetně přízemního ozonu 

 (SO2, CO, PM10, PM2,5, NO2, benzen, Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren, O3) 

BaP_r benzo(a)pyren  

 - roční průměrná koncentrace  

 

 

Hydrogeologie 
 

Z hydrogeologického hlediska spadá území obce do hydrogeologického rajonu Krystalinikum 

Orlických hor, hydrogeologické skupiny krystalinikum Sudetské soustavy. 

 

Území obce Mladkov se nachází na rozhraní dílčích povodí III. řádu Tiché Orlice (Mladkov, Petrovičky) 

a Divoké Orlice (Vlčkovice). Plocha pod zlomem hřbetu podél státní hranice je už součástí povodí 

Odry. 
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G.4.2. OCHRANA PŘÍRODY 

 

Stávající vymezená území zvláště chráněných území, včetně ochranných pásem a významné stromy 

jsou zakresleny v grafické části ÚP, výkres č. II.B.1. Koordinační výkres.   

 

 
 

G.4.2.1. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY, PŘÍRODNÍ PARKY 

 

Dle seznamu ÚSOP se na území města nacházejí nebo do něj zasahují:  

2302 Ptačí oblast Králický Sněžník  

2977 Evropsky významná lokalita Tichá Orlice  

101138  Památné stromy - lípa velkolistá a lípa srdčitá  

 

 

NATURA 2000 - Ptačí oblast 

 

CZ0711016 - Ptačí oblast Králický Sněžník 
 

Nařízení vlády ČR č. 685/2004 Sb. ze dne 8.12.2004, kterým se vyhlašuje Ptačí oblast Králický 

Sněžník a na základě směrnice 2009/147/ES  tvoří soustavu NATURA 2000 

- zasahuje svým výběžkem v severovýchodní části obce 

Rozloha: 30191.6703 ha 

Datum vyhlášení území:  31.12.2004  

Biogeografická oblast: kontinentální 

Nadmořská výška: 352 - 1160 m n. m. 

Předmětem ochrany je populace chřástala polního a jeho biotop. 

Území se nachází v hraniční oblasti na severní Moravě a rozprostírá se mezi obcemi Staré Město, 

Branná, Bohníkov, Štíty, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Mladkov a Dolní Morava. Území je dosti 

členité, zaujímá Hanušovickou vrchovinu a východní část orlických hor, na dílku měří 32 km, na 

šířku 17 km. 

Ptačí oblast Králický Sněžník zahrnuje stovky hektarů luk, které jsou obhospodařovány extenzivně 

nebo jen nepravidelně. Postupně se v oblasti rozšiřují místy dokonce intenzivní pastva dobytka. 

Extenzivně obhospodařované louky poskytují výborné podmínky pro chřástala polního, jehož 

populace je velice podrobně sledována od roku 1995. Početnost tohoto druhu dosahuje 150 - 

170 volajících samců. Postupně se rozšiřující pastva dobytka však začíná chřástaly z řady 

lokalit vytlačovat. 

Zranitelnost Ptačí oblasti: kosení luk v době hnízdění, rozvoj pastvy skotu. 
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NATURA 2000 - Evropsky významná lokalita 

 

CZ0533314 - Evropsky významná lokalita Tichá Orlice 
 

Nařízení vlády ČR č. 208/2012 Sb. ze dne 25.4.2012, kterým se vyhlašuje Evropsky významná 

lokalita Tichá Orlice a nařízení vlády č.318/2013, o stanovení národního seznamu evropsky 

významných lokalit z 21.8.2013 

- tok Tiché Orlice v řešeném území 

Rozloha: 39.1703 ha 

Datum vyhlášení území:  4.7.2012  

Biogeografická oblast: kontinentální 

Nadmořská výška: 371 - 760 m n. m. 

Tichá Orlice od Kunčic u Letohradu (10 km sv. od Ústí nad Orlicí) k pramenům, podhorský tok 

v kamenitém nebo štěrkovitém korytě, lokálně jemné usazeniny. 

Druhy pstruhového a lipanového pásma - pstruh obecný, vranka obecná, střevle potoční, mihule 

potoční, lipan podhorní, mřenka mramorovaná, mník jednovousý. 

Mihule potoční - obývá Tichou Orlici od Kunčic u Letohradu k pramenům ve velmi hojné početnosti. 

Zranitelnost Evropsky významné lokality: nedodržování minimálních zůstatkových průtoků, úpravy 

koryta, vypouštění odpadních vod nebo látek škodlivým vodám. 

 

 

Památné stromy 
101138  Lípa velkolistá a lípa srdčitá 

  předmět ochrany: skupina stromů 2 ks lípa velkolistá a lípa srdčitá 

  vyhlášení:  MÚ Králíky, 23.3.1995 

  poloha:   Mladkov, p.p.č. 1051/1  

 

 

PŘÍRODNÍ PARK 
 

Přírodní park Orlice 

Na území obce Mladkov se nalézá Přírodní park Orlice - vyhlášen nařízením OkÚ Ústí nad Orlicí ze 

dne 16.9.1996 s cílem chránit ojedinělou přírodu, park zahrnuje území o ploše 11 000 ha. 

 

Přírodní park Orlice se rozkládá podél toků Divoké a Tiché Orlice, s výjimkou oblasti CHKO Orlické 

hory, jeho délka je cca 200 km, nadmořská výška se pohybuje od 500 m n.m. - 230 m n.m. Na 

horních tocích zahrnuje nivu širokou jen několik desítek metrů, na dolním toku se výrazně 

rozšiřuje a krajinný charakter se mění od podhorského k typicky nížinnému s množstvím starých 

říčních ramen. 
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Přes značnou délku parku je jeho geologické podloží poměrně jednotvárné, je tvořeno převážně 

svrchnokřídovými sedimenty české křídové pánve. 

Zdejší převážně zemědělskou krajinu formoval člověk již od mladší doby kamenné, v podhorských 

oblastech od doby bronzové. Nejvíce nepříznivých změn přineslo velkoplošné intenzivní 

zemědělství v 70. a 80. letech 20. století, kdy byly zorány pozemky v nivě, likvidovány mokřady 

a stará ramena, rekultivovány zbytky luk a ničena rozptýlená zeleň. 

Následkem odlesnění hřbetu Orlických hor byly stále častější jarní i letní povodně, které v nivě 

erodovaly nechráněnou půdu. Teprve poslední léta znamenají obrat k lepšímu - revitalizací říční 

nivy a její protierozní ochranu obnovou luk bezorebním způsobem. 

Na horním a středním toku Orlice je údolní niva poměrně úzká, na dně hlubokých údolí se strmými 

svahy, většinou zalesněnými smíšenými lesními porosty s převahou buku. 

V podloží převládají opuky, což se projevuje i v druhovém bohatství lesního podrostu. Rostou zde 

prvosenka vyšší, kyčelnice cibulkonosná, náprsník velkokvětý, vranec jedlový, hlístník hnízdák, 

lýkovec jedovatý, áron plamatý, na prameništích i bledule jarní. 

Orlice je v každé části obývána charakteristickými ptačími druhy. Na dolním toku jsou to kulík říční a 

pisík obecný, hnízdící v říčních nánosových březích. Ledňáček říční si vyhrabává hnízdní noru 

do obnažených břehových nádrží. Na středním a horním toku Orlice hnízdí na pobřežních 

skalách a pod mosty skorec vodní a konipas horský. 

Trvalým obyvatelem přírodního parku je vydra říční, jejíž početní stavy v posledních letech stoupají. 

 

V posledních letech byl zaznamenán, především podél toků, značný výskyt invazivních druhů rostlin. 

Jejich rozšíření přispívá k degradaci původních společenstev rostlin a živočichů. 

 

 

Přírodní park Suchý vrch - Buková hora 

Jihovýchodní část Orlických hor tvoří Bukovská hornatina. Na tomto území byl Vyhláškou ONV Ústí 

nad Orlicí ze dne 18.6.1987 vyhlášen jako oblast klidu přírodní park - Přírodní park Suchý vrch - 

Buková hora. 

 

Centrální část parku, který má rozlohu 6427 ha, je tvořena odděleným hřbetem nejvýchodnějšího cípu 

Orlických hor - Bukovohorskou hornatinou. Ta dosahuje největších výšek na Suchém vrchu 

(995 m n.m.) a Bukové hoře (958 m n.m.). Silnice procházející Červenohorským sedlem dělí 

přírodní park na dvě části. 

Přírodní park je charakteristický vzájemnou vyrovnaností a souladem přírodních a antropických prvků, 

zejména střídáním rozsáhlých lesních komplexů, vyvážené zemědělské krajiny a lidských sídel. 

Jednoznačná převaha lesních ekosystémů, většinou smrkových monokultur se zbytky 

smíšených bukojedlových porostů, předznamenává druhové spektrum rostlin a živočichů. 

V lesích rostou podbělice alpská, pstroček dvoulistý, kokořík přeslenitý, hasivka orličí, hruštice 

jednostranná, bukovek kapra´dovitý, na zbytcích přirozených podhorských luk smilka tuhá, 
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poháňka hřebenitá, kontryhel lysý, prstatec májový, plavuň vidlačka, na rašeliništi pod suchým 

vrchem i rosnatka okrouhlolistá a vachta trojlistá. 

Historickou, ale i přírodní zajímavostí je dělostřelecká tvrz Bouda, která je zimovištěm 9 druhů 

netopýrů. 

 

 

 
G.4.2.2. OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY 

 

Z lokalit s obecnou ochrannou jsou respektovány významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní 

toky, údolní nivy, rybníky, mokřady) 

 

Evidované či registrované významné krajinné prvky nejsou v území obce Mladkov registrovány.       

 

 

Oblast - místo krajinného rázu 

Pro ochranu a rozvoj základních atributů stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu 

krajinných prvků vymezují Zásady územního rozvoje Pardubického kraje cílové charakteristiky krajiny. 

Obec Mladkov leží rozhodnou částí v krajině lesozemědělské, jihovýchodní cíp zalesněného hřbetu 

Vysokého kamene - Boudy a Suchého vrchu pak v Krajině lesní. 

 

Dle aktualizované Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje leží převážná část obce v území 

zvýšené hodnoty krajinného rázu. 

 
 
Biochory 

Řešené území se nachází v  podprovincii - 1 hercynská,  

    na rozhraní bioregionů - 1.69 Orlickohorský 

Seznam biochor vyskytujících se na území obce Mladkov: 

 bioregion 1.69  4BS Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s. 

    5SS Svahy na kyselých metamorfitech 5. v.s. 

    5VQ Vrchoviny na pestrých metamorfitech 5. v.s. 

    5VS Vrchoviny na kyselých metamorfitech 5. v.s. 

    6ZS Hřbety na kyselých metamorfitech 6. v.s. 

 

 

Koeficient ekologické stability 
Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy se krajina oceňuje koeficientem 

ekologické stability.  
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Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat 

rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn., že se systém brání 

změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele 

k normálu. Protože potenciálními nositeli ekologické stability krajiny jsou přirozené ekosystémy, 

racionální využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich trvalou existenci. 

 

Ekologicky stabilní plochy: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní vodní 

plochy 

Ekologicky nestabilní plochy: orná půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy. 

 

 KES pro obec Mladkov = 2,251 
 
 
Klasifikace území na základě hodnoty KES dle Míchala: 

 

Krajinný typ B - krajina intermediální 
 

KES 0,9 - 2,9: území mírně stabilní - běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty 
v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků 

 

                                                                                         

G.4.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definuje územní systém ekologické stability (dále 

jen „ÚSES“) takto: „Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním 

smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů 

pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící 

pozemků, obce i stát. 

 

Podkladem pro zpracování části jsou schválené ZÚR (regionální a nadregionální úroveň), platný ÚPO, 

Generel ÚSES a vydané nebo rozpracované územní plány sousedních obcí. 

 
 
Nadregionální a regionální úroveň ÚSES 

 

Nadregionální biokoridor 

Tato nejvyšší hierarchická úroveň prochází správním území obce Mladkov mezofilní a horskou větví 

nadregionálního biokoridoru K 80. 
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NRBK K80 

- spojuje NRBC 86 Sedloňovský vrch - Topielisko a NRBC 64 Raškov  

- typ mezofiIně bučinný procházející územím od jv k severu, typ horský zastoupený pouze okrajově v 

jv. cípu území ve vrcholových partiích Vysokého kamene 

 

odbočka NRBK K80 

- odbočení spojující NRBK 80 (lokalita Adam, Kostelní vrch) a NRBK 81 (Pastvinská přehrada) 

- typ mezofiIně bučinný, procházející územím podél severní hranice Vlčkovic u Mladkova 

- lesní společenstvo, potok, smrkové porosty, příměs olše 

- odbočka vymezena v ÚPO jako LBK 8, v Generelu ÚSES jako BK1 

 

V řešeném území se dle ZÚR se jedná o úsek mezofilní větve vedený od severu od státních hranic v 

Českých Petrovicích, dále jihozápadním směrem podél hřebenové partie Na Adamu a Na 

předělu přes jednotlivé lesíky a zatravněné mezilehlé partie do prostoru lesa nad Kostelním 

vrchem. Zde se od biokoridoru K80 odděluje (vložené LBC 3) samostatná větev propojení K80-

K81 jdoucí západním směrem v zalesněné partii pod vrchem Orlička (v řešeném území 

v souběhu s Vítanovským potokem) k Pastvinské přehradě (nadregionální koridor K81). 

Vlastní biokoridor dále pokračuje zalesněnou částí svahu Kostelního vrchu jižním směrem, přechází 

stávající silnici II/312, obchází severovýchodně Šibeniční vrch a v zalesněném východním 

svahu klesá do údolní nivy Tiché Orlice, kterou protíná v nově vymezeném smíšeném LBC 

v levobřežní nivě pod tratí ČD.  

Dále v řešeném území pokračuje biokoridor K80 zalesněným svahem přes RBC 414 U vysokého 

kamene po severním hřbetu k vrchu Vysoký, pod kterým se biokoridor v jihovýchodním 

zalesněném cípu řešeného území rozvětvuje (vložené LBC 13) a dvěma větvemi - po hřebeni 

(přes vrch Bouda a Suchý vrch) a po zalesněném východním svahu dále pokračují k RBC 442 

Buková hora.  

- téměř celé řešené území leží v pásmu 2 km od osy koridoru  

- výměra v řešeném území cca 50,86 ha (mimo vložených biokoridorů), z toho 1,26 ha k vymezení 

- délka v řešeném území mezofilně bučinné větve 7100 m (toho k vymezení cca 300 m), délka větve 

horského typu cca 700 m a větve propojení K80-K81 cca 1300 m 

- koncepčně převzato ze ZÚR, vlastní zpřesnění trasy polohově transformováno s ohledem na 

vymezení v okolních ÚPD a s ohledem na stanoviště 

 

ochranné pásmo NRBK K80 

Pro zvýraznění koridorového efektu je podél biokoridoru vymezena ochranná zóna, kterou ÚP 

zpřesňuje mimo celistvé zastavěné území (západně od Petroviček, severně a východně od Vlčkovic a 

západně od Mladkova) a mimo přiléhající vymezené zastavitelné plochy Z15, Z16 a Z17.  

Maximální šíře ochranné zóny na správním území Mladkova od osy biokoridoru je cca 1200 m. 
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Regionální biocentra 
 

RBC 414 U Vysokého kamene  

Situováno v trase mezofilně bučinné větve NR ÚSES - K 80. 

Cílový vegetační typ: BU, SU 

Charakteristika ekotopu, bioty  

Svahy s převažující západní expozicí. Různověké porosty, převažují střední věkové třídy. V 

dřevinné skladbě dominantní smrk. Příměs BK, BR, JR, OL, KL. Zmlazení smrku, lokálně buku. 

Návrh opatření  

Při výchově preference příměsi na úkor smrku. Lokálně využít přirozené obnovy buku, případně 

jeho výsadba při obnově. Vnášet jedli v předsunutých obnovních prvcích. 

- výměra v řešeném území cca 34,47 ha 

- polohově převzato ze ZÚR 

 

RBC 492 Hraniční vrch 

Situováno v trase RBK 819 a 820A 

Cílový vegetační typ: BU 

Charakteristika ekotopu, bioty  

Porosty na svazích jižní expozice při státní hranici. Různověké, převažují střední věkové třídy. V 

dřevinné skladbě zcela dominantní smrk, starší bývalé výstavky buku. Jako příměs MD, OL, JR, 

JD. Lokálně zmlazení smrku a buku. 

Návrh opatření 

Při výchově preference vtroušených dřevin, redukce smrku. Při obnově vnášet jedli v 

předsunutých obnovních prvcích. Podrostní hospodaření v částech se zastoupením buku - 

uvolnit koruny buku, zajistit přirozenou obnovu. 

- výměra v řešeném území cca 48,20 ha 

- polohově převzato ze ZÚR 

 

RBC 493 Studenský horní les  

Situováno v trase RBK 821 a 822 

Cílový vegetační typ BU 

Charakteristika ekotopu, bioty  

Různověké porosty s převahou smrku na svazích kolem vrchu Studený. Jednotlivě i skupinovitě 

smíšené, místy čisté monokultury. V příměsi BK, MD, BR, BO. Obnova prováděna holosečně se 

zalesněním. 

Návrh opatření 

Při výchově preferovat buk či vtroušenou jedli. V místech s absencí JD umístit předsunuté 

obnovní prvky s výsadbou jedle. Podrostní hospodaření v částech se zastoupením buku a jedle. 

- výměra v řešeném území cca 6,36 ha, zasahuje pouze okrajově 

- polohově převzato ze ZÚR 
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Regionální biokoridory 

 

RBK 819  

Propojuje K80 - Hraniční vrch 

- vymezení v ÚPO jako RBK 819, v Generelu ÚSES jako BK6 

Cílový vegetační typ BU, MT 

Charakteristika ekotopu, bioty  

Biokoridor vedený po zatravněných zemědělských pozemcích po české straně státní hranice. 

Menší lesíky s převahou smrku a rozptýlená zeleň. 

Návrh opatření  

Změna dřevinné skladby. Při výchově preference příměsi, redukce smrku. Zalesňování bukem, 

klenem. Extenzivní hospodaření na zemědělských pozemcích. 

- výměra v řešeném území cca 9,07 ha (bez plochy vloženého LBC 10), délka cca 1350 m 

- polohově převzato ze ZÚR 

 

 
Návrh 

Územní plán vymezuje a upřesňuje prvky územního systému ekologické stability. Koncepce systému 

regionálního významu dle nadřazené dokumentace ZÚR je v území respektována a prostorově 

zpřesněna. 

Značení skladebných částí R ÚSES odpovídá označení v ZÚR, značení skladebných částí L ÚSES je 

autonomní pro ÚP Mladkov. 

 

Vymezené systémy ekologické stability (v řešeném území zvýrazněno tučným tiskem):  

 
NRBC 86 Sedloňovský vrch - hraniční hřbet podél Červeného potoka - severozápadní svah hřbetu 
Na Adamu (vložené LBC 4) - jižní hřbet Na předělu (vložené LBC 3) - Kostelní vrch (vložené 
LBC 12) - hřbet (vložené LBC 2) a jihovýchodní svah Šibeničního vrchu - údolní niva Tiché 
Orlice (kontaktní LBC 5) - jihozápadní svah hřbetu Mlýnského vrchu (vložené RBC 414) - 
severovýchodní svah hřbetu vrch Vysoký (vložené LBC 13) - severovýchodní svah hřbetu Vysoký 

kámen-Bouda-Suchý vrch - ... - Topielisko a NRBC 64 Raškov 

- odbočka RBC 819 (vložené LBC 4) - Přední hraniční vrch (vložené LBC 10) - Zadní hraniční 
hřbet (RBC 492) - hraniční hřbet Dvorský kopec - Páchův kopec - ... - Kralický Sněžník 

- odbočka LBC 3 - svahy údolnice Vítanovského potoka - ... - vodní nádrž Pastviny K81 
- odbočka LBK11 - svah pod vrchem Orlička - .. . 

- odbočka LBK 9.2 - pramen bezejmenné vodoteče východně Vlčkovic (vložené LBC 9.1) - 

údolnice bezejmenného pravobřežního přítoku Tiché Orlice - Tichá Orlice 
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NRBK K80 pod Vysokým kamenem (vložené LBC 13) - Vysoký kámen (vložené LBC1) - vrchol 

hřbetu Vysoký kámen-Suchý vrch-Buková hora - mezofilní větev nadregionálního biokoridoru K80 

 

Tichá Orlice - svahy Suchého kopce - svahy vrchu Studený (část RBC 493) - v.n. Pastviny K81 

 
RBK 822 - tok Tiché Orlice (kontaktní LBC 5, vložené LBC 7 a LBC 8) - RBK 830A 
 
 

Nadregionální úroveň ÚSES 

ÚP zpřesňuje v území vymezený nadregionální biokoridor NRBK K80. Součástí koridoru jsou vložená 

biocentra regionálního (RBC414) a lokálního ÚSES (LBC 1 - LBC 5). 

Nefunkční část biokoridoru na zemědělské půdě v prostoru křížení se silnicí II/312 mezi Vlčkovicemi a 

Mladkovem je navržena jako změna v krajině K02 (NP) a vymezena jako veřejně prospěšné opatření, 

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, pro založení skladebných částí systému 

ekologické stability  WU.1 Realizace části nadregionálního biokoridoru K 80. 

 

Regionální úroveň ÚSES 

ÚP zpřesňuje vymezené skladebné části regionálních ÚSES (RBC 414, RBC 492, RBC 493 a RBK 

819).  

Na základě metodicky stanovené maximální možné délky regionálního biokoridoru RBK 819 je 

v prostoru východně od Petroviček vloženo lokální biocentrum LBC 10. 

 

Lokální úroveň ÚSES 

Lokální systémy ES doplňují vesměs sítě vyšších hierarchií do požadované základní prostorové 

skladby. Lokální systémy ES by měly být vždy převážně terestrické.  

     

Doplnění a úpravy skladebných částí lokálního ÚSES dle platného ÚPO byly provedeny 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 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   

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

- lokální biocentra LBC 12 Nad silnicí a LBC 13 V zatáčce vložena z důvodu délky jednotlivých 

větví nadregionálního biokoridoru K 80 
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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   

 

Vymezení ÚSES je přeneseno na reálné hranice pozemků a reprezentativních biotopů či 

potenciálních stanovišť v souladu s měřítkem územního plánu.  

 
 
Lokální biocentra 
 

LBC 1 Vysoký kámen 

- vložené, na horské větvi NRBK K80 

- vymezení v ÚPO jako LBC1  

Vrcholová partie (847 rn) a jihovýchodně orientovaný svah. Do řešeného území zasahuje pouze 

okrajově v jv. zalesněném cípu a ve vrcholové partii.  

Výměra v řešeném území cca 1,86 ha 

 

LBC 2 Šibeniční vrch 

- vložené na mezofilní větvi NRBK K80  

- vymezení v ÚPO jako LBC2  

Lesní porost na sv orientovaném svahu pod kótou 705 m jz Mladkova. 

Výměra cca 4,10 ha 

 

LBC 3 Na spáleništi 

- vložené na mezofilní větvi NRBK K80 v prostoru samostatné odbočky na NRBK K81 

- vymezení v ÚPO jako LBC3, v Generelu ÚSES jako BC 1  

Lesní porost cca 1 km sz Mladkova s prameništěm drobného přítoku Orlice. 

Výměra cca 5,13 ha 

 

LBC 4 Adam 

- vložené na mezofilní větvi NRBK K80 a RBK  819  

- vymezení v ÚPO jako LBC4  

Botanicky cenné svahové louky s převahou rozptýlené mimolesní zeleně severně Petroviček. Plocha 

vymezena v místě zaústění RBK 819 do NRBK K80. 

Výměra cca 28,80 ha  

 

LBC 5 Dolany 

- kontaktní na křížení NRBK K80 a LBK 6 Tichá Orlice  

- v ÚPO nevymezen, v Generelu ÚSES vymezení jako BC5  
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Údolní niva Orlice v Mladkově - tok s břehovými porosty, levobřežní lužní porosty a navazující 

částečně zalesněný svah pod tratí ČD. 

Výměra cca 8,11 ha  

 

LBC 7 Mladkov 

- v trase LBK 6 Tichá Orlice  

- vymezení v ÚPO jako LBC 7, v Generelu ÚSES jako BC6  

Údolnice Orlice v Mladkově - tok s břehovými porosty, levobřežní lužní porosty a navazující prudký 

zalesněný svah po trať ČD. 

Výměra cca 1,99 ha  

 

LBC 8 Pod Mlýnským vrchem 

- v trase LBK 6 Tichá Orlice  

- v ÚPO nevymezen, v Generelu ÚSES označeno jako BC7  

Segment lokálního biocentra vymezeného v ÚP Lichkov (MC3) se stanovišti v úzkém údolí Tiché 

Orlice zasahujícími na správní území Mladkova.  

Výměra cca 0,67 ha  

 

LBC 9.1 U Vlčkovic 

- v trase lokálního koridoru LBK 9.2 (na území Těchonína LBK 1) na křížení NRBK K80 a LBK 6 Tichá 

Orlice  

- v ÚPO nevymezen, v Generelu ÚSES vymezení jako BC4  

Zalesněný zářez při prameništi potoka navazující na v ÚP Těchonín vymezený lokální biokoridor 

v údolnici pravobřežního přítoku Tiché Orlice. 

Výměra v řešeném území cca 2,63 ha  

 

LBC 10 Písklavý borek 

- vložené na RBK  819  

Z důvodu dodržení metodicky maximální délky RBK 819 vloženo v prostoru lesa pod Předním 

hraničním vrchem.  

Výměra cca 6,54 ha  

 

LBC 12 Nad silnicí 

- vložené na NRBK K 80  

Z důvodu dodržení metodicky maximální délky nadregionálního biokoridoru K80 vloženo v prostoru 

jižního cípu lesa východního svahu Kostelního vrchu nad silnicí II/312.  

Výměra cca 2,99 ha  
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LBC 13 V zatáčce 

- vložené na NRBK K 80  

Z důvodu dodržení metodicky maximální délky nadregionálního biokoridoru K80 vloženo v prostoru 

větvení horské a mezofilní větve v lesním masivu severního svahu vrchu Vysoký.  

Výměra cca 6,29 ha  

 

 

Lokální biokoridory 
 

LBK 6 Tichá Orlice 

- souběhu s vymezenou EVL Tichá Orlice 

- vymezení v ÚPO jako LBK6, v Generelu ÚSES jako BK9 a BK11  

v trase lokálního koridoru LBK 9.2 (na území Těchonína LBK 1) na křížení NRBK K80 a LBK 6 Tichá 

Orlice  

Zachovalý, přirozeně meandrující tok s břehovými porosty, v krátkém úseku v zastavěném území 

Mladkova funkčnost částečně omezena, délka cca 3000 m.  

Výměra v řešeném území cca 4,20 ha 

Poznámka: Funkčnost LBK je v řešeném území částečně negativně ovlivněna průchodem 

zastavěným územím Mladkova, místy bez možnosti splnění nároků na metodikou požadovaných 

prostorových funkčních parametrů (minimální šířky). 

 

LBK 9.2 

- napojení biokoridoru vymezeného v ÚP Těchonín  (jako LK1) na NRBK K80 

Biokoridor k částečnému vymezení na zemědělských pozemcích podél cesty od bývalé skládky 

k Mladkovu. 

Výměra v řešeném území cca 0,82 ha (z toho k vymezení 0,58 ha) 

Nefunkční část biokoridoru na zemědělské půdě v prostoru souběhu se silnicí II/312 mezi Vlčkovicemi 

a Mladkovem je navržena jako změna v krajině K03 (NP) a vymezena jako veřejně prospěšné 

opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, pro založení skladebných částí 

systému ekologické stability  WU.2 Realizace části lokálního biokoridoru LBK09.2. 

 

LBK 11 

- napojení biokoridoru vymezeného v ÚP České Petrovice  (jako LBK 4) na NRBK K80 

Segment lokálního biokoridoru v zalesněném prostoru pod vrchem Orlička v prostoru zaústění do 

odbočky NRBK  K80 k K81. 

Výměra v řešeném území cca 0,24 ha. 

 

Interakční prvky 

Systém ekologické stability v území je doplněn o interakční prvky v podobě liniových prvků podél 

stávajících vodotečí.  
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Souhrnná tabulka skladebných částí ÚSES 
 

skladebná 
část ÚSES 

 
název 

 
katastrální území 

rozloha 
v řešeném území 

funkční 
(ha) 

založit 
 (ha) 

NRBK K80 

Mladkov,  
Petrovičky u Mladkova, 
Vlčkovice u Mladkova, 
... 

50.86 1.26 

RBC 414 U Vysokého kamene Mladkov,  
Lichkov 34.47 - 

RBC 492 Hraniční vrch 
Mladkov, Petrovičky u 
Mladkova 
Lichkov 

48.20 - 

RBC 493 Studenský horní les Vlčkovice u Mladkova, 
Studené, Celné, Těchonín 6.36 - 

RBK 819 K 80 - Hraniční vrch Petrovičky u Mladkova 9.07 - 

LBC 1 Vysoký kámen Mladkov 1.86 - 

LBC 2 Šibeniční vrch Mladkov 4.10 - 

LBC 3 Na spáleništi Petrovičky u Mladkova, 
Vlčkovice u Mladkova 5.13 - 

LBC 4 Adam Petrovičky u Mladkova 28.80 - 

LBC 5 Dolany Mladkov 8.11 - 

LBC 7 Mladkov Mladkov 1.99 - 

LBC 8 Pod Mlýnským vrchem Mladkov 0.67 - 

LBC 9.1 U Vlčkovic Mladkov 2.63 - 

LBC10 Písklavý borek Petrovičky u Mladkova 6.54 - 

LBK 6 Tichá Orlice Mladkov 4.55 - 

LBK 9.2  Mladkov 0.24 0.58 

LBK 11  Vlčkovice u Mladkova 0.24 - 

LBC 12 Nad silnicí Mladkov 2.99 - 

LBC 13 V zatáčce Mladkov 6.29 - 

biocentra a biokoridory C E L K E M 223.10 1.84 
Pozn. Kurzívou psaná katastrální území nejsou součástí řešeného území 

 

 

IP1 potok v Petrovičkách Mladkov,  
Petrovičky u Mladkova 

IP2 vodoteč pod Kostelním vrchem „Ve spáleništi“  Mladkov 

IP3 vodoteč od Kafčáku po ústí Mladkov 

IP4 Studenský potok Vlčkovice u Mladkova 

IP5 vodoteč pod Hejnovem Mladkov 
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G.4.4.  VODNÍ TOKY A PLOCHY 

 

Zájmové území se nachází na rozhraní dílčích povodí III. řádu Tiché Orlice (Mladkov, Petrovičky) a 

Divoké Orlice (Vlčkovice). Plocha za zlomem hřbetu podél státní hranice je součástí povodí Odry. 

 

Správním územím obce Mladkov protéká Tichá Orlice (č. hydrologického pořadí 1- 02- 02), okrajové 

do katastrálního území Vlčkovice u Mladkova zasahuje Studenský potok (č. hydrologického pořadí 1- 

02- 01- 011) a několik dalších bezejmenných přítoků. 

 

Území obce je situováno na těchto povodích: 
 

tok č. hydrolog. pořadí plocha dílčího povodí 
km2 

Tichá Orlice 1- 02- 02- 0090 22,546 

Těchonínský potok 1- 02- 02- 0100 8,105 

Divoká Orlice 1- 02- 01- 0090  

Orlička  1- 02- 01- 0100 9,435 

Divoká Orlice (nádrž Pastviny) 1- 02- 01- 0111 9,506 

Nysa Klodzka 2- 04- 03- 0011  
 

Tichá Orlice je zařazena dle vyhl. č. 470/2001 Sb. do seznamu významných vodních toků. 

 

Na území obce Mladkov jsou situovány na toku Tichá Orlice 2 jezy: 

• ř.km 89,776; pevný typ; délka 20,4 m; rozdíl hladin 0,6 m; na jezu je umístěna MVE 

• ř. km 89,064; pevný typ; délka 16,4 m; rozdíl hladin 2,1 m 

 

Na území obce Mladkov se nenachází hlásný profil kat. A ani B. Nejbližší hlásný profil vyšší kategorie 

A nebo B je situován v nedalekém, proti proudu ležícím Lichkově, a to profil kategorie B, jehož 

provozovatelem je Obecní úřad Lichkov. Profil se nachází na 92,8 km toku Tichá Orlice, zahrnuje 

plochu povodí 64,02 km2. Nula vodočtu leží v nadmořské výšce 522,58 m n. m. Procento plochy 

povodí, spadající pod tento profil je 8,5 %. Průměrný roční vodní stav je 13 cm a průměrný roční 

průtok 1,02 m3s- 1. Platnost stupňů povodňové aktivity je pro horní úsek toku po Letohrad. 

 

Hydrologické charakteristiky - hlásný profil kategorie B, Lichkov (tok Tichá Orlice) 

Hlásný profil kat. B, Lichkov Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

N - leté vody [m3/s] 16,8 39,2 51,3 64,9 102,0 
 

Na území obce Mladkov se dále nachází několik drobných toků, jedná se zejména o levostranné 

přítoky Tiché Orlice pod obcí Mladkov v části Dolany, které pramení v lesích v masivu Vysokého 

Kamene a dále pravostranné přítoky Tiché Orlice, vedoucí z místní části Petrovičky a v Mladkově 

vtékající do Tiché Orlice. Tyto drobné toky až na výjimky nedosahují větší délky než 2 km. Nebezpečí 



ÚP Mladkov - Textová část- odůvodnění                                                                                       únor 2016 

 
 
URBAPLAN s.r.o.  90 
 
 

 

hrozí pouze při jarním tání, kdy se tyto drobné vodní toky rozvodní a odvádí vodu do Tiché Orlice. 

Nicméně z důvodu malé délky vodních toků a malých dílčích povodí se neočekávají významnější 

komplikace. 

 

Dle údajů správce Povodí Labe s.p. (POP2009) jsou na území obce hodnoceny povrchové vody jako 

nevyhovující (ekologie - nevyhovující, chemie - Vlčkovice vyhovující, Mladkov a Petrovičky - 

potenciálně nevyhovující). 

Celkový stav základní vrstvy podzemních vod je dle jmenovaného hodnocení (POP2009) vyhovující. 

 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 

předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, 

nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry, u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové 

čáry (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) § 49, odst. 2). 

 

Vodní plochy 

Na správním území obce se nachází Kafkův rybník o rozloze 0,34 ha a objemu 3,2 tis. m3. Vlastníkem 

a provozovatelem nádrže je obec Mladkov.  

Kafkův rybník je zařazen z hlediska bezpečnosti do IV. kategorie, kde technicko- bezpečnostní dohled 

vykonává vlastník (provozovatel) vodního díla.   

 

Dalšími vodními plochami je systém na vodoteči pod zemědělským areálem severně od zastavěné 

části Mladkova, severozápadně od Mladkova pak systém Vodičkových rybníků a vodní plocha na 

Studenském potoce jihozápadně od chat ve Vlčkovicích. 

 

Meliorace 

Na svahu severně východní zastavěné části Mladkova se nachází pozemky s realizovaným 

odvodněním. Stejně tak i pozemky za tratí pod Mlýnským kopcem a na hranici řešeného území 

v Dolanech. 

Další odvodněné plochy se nachází za Mladkovem napříč silnicí II/312 na Vlčkovice, na Z straně jižně 

zastavěné části Vlčkovic, podél západní hranice nad komunikací II/312 a na severní hranici Vlčkovic 

pod masivem lesa. 

 

Záplavové území 

Záplavové území toku Tichá Orlice (ř. km. 68,721 - 92,507) 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. 

Potenciálně ohrožené objekty jsou zejména o starší přízemní bytová zástavba v bezprostřední 

blízkosti vodoteče. 
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Do záplavového území zasahuje vymezená zastavitelná plocha Z14 (OS) pro rozvoj stávajícího 

sportovního areálu v Mladkově. Využití dotčené části zastavitelné plochy Z14 vymezené v záplavovém 

území je podmíněno respektováním podmínek činnosti v záplavových územích dle platné legislativy. 

 

Dle povodňového plánu se na území obce Mladkov nachází jedno vodní dílo, jehož havárie by byla 

schopna vyvolat povodeň. Jedná se o Kafkův rybník, ale vzhledem k velikosti a povaze nádrže je 

pravděpodobnost malá. 

 

Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Mladkov 

Místo Popis ohrožení Hlavní směr 

Na Ovčárně Přítok přívalových vod z polí a luk. Průměrný sklon povodí 

kritického bodu je 13,144 %, podíl orné půdy činí 9,698 %. Plocha 

kritického bodu je 150,33 ha. 

JZ 

Severní svah 

nad obcí 

Přítok přívalových vod z polí a luk. Průměrný sklon povodí 

kritického bodu je 21,269 %, podíl orné půdy činí 6,686 %. Plocha 

kritického bodu je 221,98 ha. 

JV 

Kostelní vrch Přítok přívalových vod z polí a luk. Průměrný sklon povodí 

kritického bodu je 15,756 %, podíl orné půdy činí 49,778 %. 

Plocha kritického bodu je 66,46 ha. 

JV 

 

Srážkoměrná stanice obce Mladkov je umístěna na horní stanici lyžařského vleku v Petrovičkách u 

Mladkova cca 550 m severozápadně od hlavní silnice. 

 

CHOPAV 

Celé řešené území obce Mladkov leží na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV 
Žamberk - Králíky 

- nařízení vlády č. 10/1979 Sb. 

 

Pozorovací vrt ČHMÚ 

Na hranicích Mladkova a Vlčkovic se nachází primární pozorovací ČHMU vrt VP7232. Posouzení jeho 

existence a případný posun vrtu při kolizi s přeložkou silnice I/11 je součástí Opatření k zajištění cílů 

ÚP, kapitola 4.1 Dopravní infrastruktura výrokové části. 
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G.5. OBRANA STÁTU A OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

G.5.1. OBRANA STÁTU 

 

Celé řešené území obce Mladkov je vymezeným územím Ministerstva obrany, na kterém je realizace 

následujících staveb podmíněna vydáním závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

- stavby vyšší než 15 m nad terénem 

- výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s 

kovovou konstrukcí apod.) 

- stavby vyzařující elektromagnetickou energii (základové stanice radiooperátorů, mobilních 

telefonů, větrných elektráren apod.) 

- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí 

- změny využití území 

- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení 

objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice pohonných hmot 

- nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 

- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 

- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky) 

- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, 

jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny 

- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení 

- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich 

- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod. 

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany 

 

 

G.5.2. CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA 

 

Civilní ochrana  
 

Požadavky na ochranu obyvatelstva se řídí vyhláškou č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva. 

 

Ochrana před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Mimo obecných příčin vzniku zvláštní povodně (technická příčina havárie díla, silné 

zemětřesení, letecká katastrofa, válečný konflikt, teroristický útok,…) se na území obce Mladkov 

nachází jedno vodní dílo, jehož havárie by byla schopna vyvolat povodeň. Jedná se o Kafkův 

rybník, ale vzhledem k velikosti a charakteru nádrže je pravděpodobnost malá. 
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Zóna havarijního plánování 

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. 

 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

V obci není vybudován stálý tlakově odolný úkryt. Pro krátkodobé ukrytí občanů budou využity 

prostory místního Kulturního domu, v hospodě U Bohouše a v chalupě pod Adamem. 

 

Ukrytí a evakuace obyvatelstva 

Vzhledem k rozsahu zastavěného území nedojde pravděpodobně v případě mimořádné 

události k zasažení celého území najednou. Proto pro evakuaci a nouzové ubytování lze využít 

objektů v majetku obce, příp. využít plánovaná evakuační střediska zřízení ve veřejných 

budovách mimo postižené území.  

 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Prostředky individuální ochrany pro občany České Skalice byly staženy do centrálních skladů 

GŘ HZS Praha, odkud budou v případě potřeby vydávány. Materiál humanitární pomoci je 

uložen u HZS kraje. 

 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a zastavitelná území 

obce 

V řešeném území obce Mladkov není skladováno ohrožující množství nebezpečných lýtek. 

 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

Na záchranných a likvidačních pracích se budou podílet především složky Integrovaného 

záchranného systému (IZS), případně posilové prvky z řad místních a odborných firem. Pro 

nasazení těchto složek, včetně dekontaminace, přednostně využívat zpevněné plochy - 

parkoviště, manipulační plochy, případně sportoviště. Výběr těchto ploch je plně v kompetenci 

obce a krizového štábu. 

 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobení obyvatelstva vodou je popsáno v kapitole G.3.1. Vodní hospodářství - 

vodovod tohoto Odůvodnění.  

Nouzové zásobování elektrickou energií zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. 
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Požární ochrana 
 

Stávající areál pro hasičské sporty na pravém břehu nivy Tiché Orlice na jihu Mladkova je v ÚP 

respektován. 

  

Požární bezpečnost staveb bude řešena dle stávající koncepce v souladu s vyhláškou č. 268/2011 

Sb., v platném znění a v návaznosti na české normy (ČSN 730873 požární bezpečnost staveb - 

zásobování vodou, ČSN 752411 zdroje požární vody - příjezdové komunikace pro požární vozidla a 

ČSN 730804 požární bezpečnost staveb - výrobní objekty). 

 

Potřeba požární vody je řešena odběrem z Tiché Orlice, hydrologické pořadí 1-02-02-009. 

Na území obce Mladkov je zřízena jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce. 

 

 
G.5.3. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

 

Obec Mladkov má zpracován Povodňový plán obce. 

Řešeným územím obce Mladkov prochází významný tok Tichá Orlice, který má vyhlášení záplavové 

území. 

Záplavové území toku Tichá Orlice (ř. km. 68,721 - 92,507) 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. 

Plochy pro realizaci protipovodňových opatření nejsou územním plánem vymezeny. 

 

 

 
 

G.6. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, PODDOLOVANÁ A SESUVNÁ ÚZEMÍ 

 

Sesuvná území 

Na území obce Mladkov se nevyskytují. 

 

Ložiska nerostných surovin 

Na území obce Mladkov se nevyskytují. 

 

Poddolovaná území 

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

území - bod. 

3920 Mladkov Radioaktivní suroviny ojedinělé 
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H. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

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). 

 

V části grafické části je zastavěné území zakresleno ve Výkrese základního členění území (příloha 

I.B.1), v Hlavním výkrese (příloha I.B.2a), a v Hlavním výkrese - koncepce veřejné infrastruktury 

(příloha I.B.2b). 

 

 
 

H.1. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
 

V zastavěném území tvoří cca 42,2 ha (cca 48 %) plochy bydlení, smíšené obytné a plochy rekreační.  

 

Při cca 240 domech (z toho cca 220 rodinných domů, včetně cca 70 neobydlených z důvodů 

rekreace) v obci vychází průměrně na jeden dům plocha cca 1750 m2, a to včetně odpočinkového a 

hospodářského zázemí, které obec daného typu typologicko- historicky charakterizují.  

 

Na základě posouzení stávajícího stavu jsou v zastavěném území Mladkova vymezeny zastavitelné 

plochy bydlení - část Z19, Z22, Z23  a část Z24 o souhrnné ploše 1,47 ha, což při minimální ploše 

pozemku 1500 m2 vytváří předpoklad pro potenciální zástavbu 10 RD. 

Na území Vlčkovic jsou v zastavěném území vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení - Z05, část 

Z06, Z07, Z08, Z12 o souhrnné ploše 2,02 ha, což při minimální ploše pozemku 2000 m2 vytváří 

předpoklad pro potenciální zástavbu cca 10 RD.  

V rekreačně pobytovém území Petroviček jsou fakticky všechny vymezované zastavitelné plochy 

v zastavěném území cca 98 % (4,10 ha). 

 

Plochy občanského vybavení tvoří v území 7,1 ha (cca 8 %), z toho cca 4 ha tvoří plochy sportovní, 

zejména areál fotbalového hřiště s kluzištěm a areál hasičských sportů v údolní nivě Tiché Orlice na 

jihu Mladkova.  

Plochy areálů občanského vybavení - sportu a tělovýchovy jsou v současnosti využity a bez vymezení 

nové zastavitelné plochy Z14 vně nedovolují již další rozvoj. Plocha občanské vybavenosti pro 

podporu rekreačního potenciálu území Petroviček je zcela vymezena v zastavěném území. 
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 Z celkové plochy zastavěného území dále tvoří 8,7 ha (cca 10 %) plochy výroby a skladování - 

nerušící a zemědělská výroba, které jsou v současné době plně využity, a jejich případný rozvoj nelze 

již řešit v rámci jednotlivých prostorově uzavřených areálů. 

 

 
 

H.2. ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 

ÚP vymezuje 36 zastavitelných ploch a 1 plochu přestavby, Celkové 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 %. 

 

H.2.1. PLOCHY BYDLENÍ A REKREACE 
 

Při návrhu ploch pro bydlení bude respektován charakter jednotlivých částí obce a požadavek na 

zachování kontinuity stavebního rozvoje obce s převažující funkcí venkovského bydlení.  

Předpokládá se, že obytná zástavba bude realizována výstavbou formou rodinných domů, pokud 

možno příměstského a venkovského charakteru. 

 

Demografický a stavební vývoj území 

 

Demografický vývoj obce Mladkov (k 1.1.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

558 550 544 537 547 543 539 531 532 526 543 

 
 
Počet dokončených bytů 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 -  -  1 1 -  2 2 2 1 1 
 

Zdroj. CSÚ 
 

V rozmezí let 2005 - 2015 (10 let) se výstavba v obci se pohybuje v rozmezí 0 - 2 bj za rok, zejména 

v rodinných domech. Pro zachování kontinuity stavebního rozvoje území je tedy potřeba počítat 

v návrhovém období 15 let s dokončením až cca 30 rodinných domů. Vzhledem k tomu, že převážná 

část vymezených zastavitelných plochy pro bydlení není ve vlastnictví obce, bude se další rozvoj 

odehrávat především na soukromých parcelách, což omezuje jejich využitelnost externími investory. 
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Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 

- požadavky vyplývající ze stavebního vývoje     30 b.j. 

- požadavky vyplývající z nechtěného soužití       5 b.j. 

- požadavky vyplývající z polohy obce v blízkosti větších spádových měst     5 b.j. 
- požadavky vyplývající z polohy obce v Specifické oblasti SOB 3        5 b.j. 

- rezerva cca 20 %        10 b.j. 
 
Pro zachování kontinuity rozvoje území, zvýšení počtu obyvatel v návrhovém období, možného využití 

obce Mladkov s vazbou na město Králíky, je potřeba počítat v návrhovém období 15 let s dokončením 

cca 55 rodinných domů.  

 

Zastavitelné plochy pro bydlení tvoří převážnou část zastavitelných ploch 10.09 ha. Z této plochy je 

3.46 ha (cca 34 %) v zastavěném území, ostatní plochy na zastavěné území přímo navazují. 

 

 

Zastavitelné plochy pro bydlení, smíšené obytné a rekreace byly vymezeny na následujících 

lokalitách: 
 

k.ú. Vlčkovice u Mladkova 

Z01  - rozšíření stávajícího areálu v jihozápadním cípu Vlčkovic  

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality 0,19 ha, bez možnosti výstavby rodinného domu 

- převzato z platného ÚPO (č. 9) 

Z02  - zástavba v jihozápadním cípu Vlčkovic 

- zastavitelná plocha z části v zastavěném území 

- plocha lokality 0,61 ha umožňuje výstavbu 2 rodinných domů. 

- převzato z platného ÚPO (č. 8) 

Z03  - zástavba nad Studenským potokem ve Vlčkovicích 

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality 0,25 ha umožňuje výstavbu 1 rodinného domu 

- převzato z platného ÚPO (č. 34) 

Z05  - zástavba proluky na severní hraně údolí Studenského potoka 1 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,15 ha umožňuje výstavbu 1 rodinného domu 

- převzato z platného ÚPO (č. 7) 

Z06  - zástavba proluky na severní hraně údolí Studenského potoka 2 

- zastavitelná plocha v zastavěném území, menší severní část vně zastavěného území 
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- plocha lokality 0,40 ha umožňuje výstavbu 2 rodinných domů. 

- částečně převzato z platného ÚPO (č. 6) / nyní dle hranic mapy KN 

Z07  - zástavba za areálem dřevovýroby v centru Vlčkovic 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,11 ha umožňuje výstavbu 1 rodinného domu 

- podmíněno splněním hygienických limitů 

- nově vymezeno 

Z08  - zástavba severní části Vlčkovic 1 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,89 ha umožňuje výstavbu 3 rodinných domů 

- převzato z platného ÚPO (č. 10) a stav 

Z09  - zástavba severní části Vlčkovic 2 

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality 0,58 ha umožňuje výstavbu 2 rodinných domů 

- převzato z platného ÚPO (č. 11) 

Z10  - zástavba pod Kostelním vrchem v severovýchodním cípu Vlčkovic 1 

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality 0,41 ha umožňuje výstavbu 2 rodinných domů 

- převzato z platného ÚPO (č. 12) 

Z11  - zástavba pod Kostelním vrchem v severovýchodním cípu Vlčkovic 2 

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality 0,53 ha umožňuje výstavbu 2 rodinných domů 

- převzato z platného ÚPO (č. 13) 

Z12  - dostavba nezastavěné plochy severovýchodní části Vlčkovic 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,35 ha umožňuje výstavbu 1 rodinného domu 

- převzato z platného ÚPO (č. 27) 
 

∑ 17 rodinných domů 

 

k.ú. Mladkov 

Z16  - zástavba lokality pod Šibeničním vrchem 2 

- zastavitelná plocha navazující na zastavitelnou plochu Z17 

- plocha lokality 2,04 ha umožňuje výstavbu 10 rodinných domů 

- podmíněno výstavbou dopravní infrastruktury Z15 

- převzato z platného ÚPO (č. Z2/4b) 
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Z17  - zástavba lokality pod Šibeničním vrchem 1 

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality 1,51 ha umožňuje výstavbu 8 rodinných domů 

- podmíněno výstavbou dopravní infrastruktury Z15 

- převzato z platného ÚPO (č. Z2/4a) 

Z18  - zástavba nad cestou na Šibeniční vrch 

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality 0,14 ha umožňuje výstavbu 1 rodinného domu 

- převzato z platného ÚPO (č. 16) 

Z19  - zástavba svahu pod lesem východního svahu Šibeničního vrchu 

- zastavitelná plocha v zastavěném území, menší západní část vně zastavěného území 

- plocha lokality 0,76 ha umožňuje výstavbu 4 rodinných domů 

- převzato z platného ÚPO (č. 17) 

Z20  - zástavba proluky u truhlárny za Obecním úřadem 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,15 ha umožňuje výstavbu 1 rodinného domu 

- podmíněno přeložkou nadzemního vedení VN 

- podmíněno splněním hygienických limitů 

- nově vymezeno 

Z21  - zástavba západně centra Mladkova 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,43 ha umožňuje výstavbu 3 rodinných domů 

- převzato z platného ÚPO (č. 15) 

Z22  - zástavba pod zatáčkou na Petrovičky 

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality 0,10 ha umožňuje výstavbu 1 rodinného domu 

- převzato z platného ÚPO (č. 35) 

Z23  - zástavba v Mladkově za kostelem 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,34 ha umožňuje výstavbu 3 rodinných domů 

- podmíněno splněním hygienických limitů 

- převzato z platného ÚPO (č. Z2/2) / u železniční trati zvětšeno o plochu zázemí  

Z24  - zástavba lokality Na Ovčárně 

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území, menší část v zastavěném území 

- plocha lokality 1,01 ha umožňuje výstavbu 8 rodinných domů 

- převzato z platného ÚPO (č. Z19 a Z2/3a) / zmenšeno 
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∑ 39 rodinných domů 

Pro bydlení a plochy obytné smíšené jsou celkově vymezeny plochy pro 56 rodinných domů. 

 

k.ú. Petrovičky u Mladkova 

V katastrálním území Petrovičky u Mladkova nejsou navrhovány plochy pro bydlení ani plochy 

smíšené obytné. Vymezené plochy rekreace umožňují výstavbu rodinných domů za podmínky splnění 

legislativních požadavků na likvidaci odpadních vod. 

Vymezení zastavitelných ploch rekreace je provedeno na základě platného ÚPO a úkolu pro územní 

plánování stanoveného v PÚR ČR pro SOB3 Specifická oblast Jeseníky - Králický Sněžník „vytvářet 

územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a ekologického 

zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity“. 

 

Z28 - plocha rekreačního bydlení nad kapličkou 

- zastavitelná plocha v zastavěném území, menší východní část vně zastavěného území 

- plocha lokality 0,15 ha umožňuje výstavbu 1 objektu hlavního využití 

- převzato z platného ÚPO (č. 26) 

Z29 - rozvojová plocha rekreace nad silnicí v Petrovičkách - jižní 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 1,01 ha umožňuje výstavbu 4 objektů hlavního využití 

- převzato z platného ÚPO (č. 26) 

Z30  - plocha rekreačního bydlení pod zatáčkou ve středu Petroviček 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,42 ha umožňuje výstavbu 2 objektů hlavního využití 

- převzato z platného ÚPO (č. 3) 

Z32  - plocha rekreačního bydlení nad zatáčkou ve středu Petroviček 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,45 ha umožňuje výstavbu 2 objektů hlavního využití 

- převzato z platného ÚPO (č. 2)  

Z33  - rozvojová plocha rekreace nad cestou v „horních“ Petrovičkách 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 1,36 ha umožňuje výstavbu 6 objektů hlavního využití 

- převzato z platného ÚPO (č. 25) 

Z34  - plocha rekreačního bydlení pod silnící v „horních“ Petrovičkách 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,26 ha umožňuje výstavbu 1 objektu hlavního využití 

- převzato z platného ÚPO (č. 1) 
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Z35  - plocha rekreačního bydlení v údolí pod ovčínem v „horních“ Petrovičkách 

- zastavitelná plocha v zastavěném území 

- plocha lokality 0,40 ha umožňuje výstavbu 2 objektů hlavního využití 

- převzato z platného ÚPO (č. 32) / výrazně zmenšeno (pouze v zastavěném území)  

 

∑ 18 objektů hlavního využití 

 

 
H.2.2. VÝROBA A SKLADOVÁNÍ 
 

Pro rozvoj ekonomického potenciálu v území formou rozšíření výrobních kapacit území navrhuje ÚP 

rozšíření stávajících výrobních areálů o navazující plochy nerušící výroby.  

Na katastrálním území Vlčkovice u Mladkova navrhuje ÚP rozšíření stávajícího výrobního areálu na 

hřbetě pod Studenským lesem o plochu Z13 (0,26 ha). Vzhledem k  pohledové poloze stávajícího 

areálu na vyvýšeném místě je plocha proti vymezení v ÚPO situována na méně exponovanou jižní 

stranu areálu.   

Na katastrálním území Mladkov je v souladu s koncepcí platného ÚPO respektováno rozšíření 

stávajícího areálu u II/312 o plochu Z26 (1,81 ha) směrem na Lichkov. 

 

Z13  - rozvojová plocha areálu výroby ve Vlčkovicích (VL) 

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality je 0,26 ha 

- obsluha ze stávající účelové komunikace k areálu 

- nově vymezeno / náhrada za plochu vymezenou v ÚPO (č. 14) 

Z26  - rozvojová plocha pod areálem výroby na východní hranici v Mladkově podél silnice II/312 (VL) 

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality je 1,81 ha. 

- obsluha ze silnice II/312 

- převzato z platného ÚPO (č. 20) / vymezeno dle hranic mapy KN 
Rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu územní plán nevymezuje. 

 

 

H.2.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
 

Vzhledem k rekreačně - sportovnímu potenciálu území navrhuje ÚP, v souladu s koncepcí řešení 

ÚPO, vymezení zastavitelné plochy Z14 (OS) pro rozšíření sportovního areálu v Mladkově pod 

železniční tratí na levém břehu nivy Tiché Orlice a zastavitelné plochy Z31 (OV) na území Petroviček 

pro rozvoj rekreačního potenciálu území. 
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Z14  - rozvojová plocha sportovního areálu u zastávky ČD (OS)  

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality je 0,98 ha 

- obsluha ze stávající účelové komunikace k areálu 

- využití části zastavitelné plochy Z14 v záplavovém území za podmínky respektování podmínek 

činnosti v záplavových územích dle platné legislativy 

- převzato z platného ÚPO (č.24) 

Z31  - rozvojová plocha rekreačního potenciálu v Petrovičkách 

- zastavitelná plocha v zastavěné územím 

- plocha lokality je 0,75 ha. 

- obsluha ze silnice II/311 

- převzato z platného ÚPO (č. 5) 

 

 

H.2.4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 

Z důvodu absence likvidace splaškových vod systémem ukončeným na ČOV ve Vlčkovicích navrhuje 

ÚP v jižní části u Studenského potoka vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury pro 

výstavbu ČOV. 

 

Z04  - plocha technické infrastruktury ve Vlčkovicích pro stavbu ČOV  

- zastavitelná plocha v zastavěné územím 

- plocha lokality je 0,24 ha 

- obsluha ze stávající místní komunikace 

- převzato z platného ÚPO (č. 2/10) 
 
 
H.2.5. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 

Vzhledem k omezením dopravního napojení jsou navrhovány nové zastavitelné plochy pro dopravu 

pouze v lokalitách bez prostorových omezení - podmiňující dopravní infrastruktura Z15 (DS) pro 

zastavitelné plochy Z16 a Z17 a obslužná komunikace Z25 (DS) pro zastavitelnou plochu Na Ovčárně 

(Z24). 

Pro snížení deficitu parkovacích kapacit v rekreačním území Petroviček navrhuje ÚP vymezení 

zastavitelných ploch  Z27, pro sezonní parkování pod sjezdovkou, a Z36, pro parkování návštěvníků 

území u Kašparovy chaty.  
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Z15  - podmiňující dopravní infrastruktura (DS) pro zastavitelné plochy Z16, Z17 v Mladkově 

- mimo zastavěné území 

- plocha lokality je 0,28 ha 

- napojení ze silnice II/312 

- převzato z platného ÚPO (č. 2/4c) 

Z25  - obslužná komunikace k zastavitelné ploše Z24 v Mladkově Na Ovčárně 

- zastavitelná plocha v zastavěné územím 

- plocha lokality je 0,07 ha 

- prodloužení stávající místní komunikace 

- převzato z platného ÚPO (č. 2/3b) 

Z27  - parkoviště u vleku v Petrovičkách  

- zastavitelná plocha navazující na zastavěné území 

- plocha lokality je 0,19 ha 

- napojení ze silnice II/311 

- převzato platného ÚPO (č. 33) / zmenšeno  

Z36  - parkoviště pod Kašparovou chatou v Petrovičkách 

- mimo zastavěné území 

- plocha lokality je 0,07 ha 

- napojení z účelové komunikace u silnice II/311 

- nově vymezeno  

 

 
 

I. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

Na základě §47 odst. 3, kdy ve svém stanovisku Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství (zn. 32142/2012/OŽPZ/Le ze dne 30.5.2012) nevyloučil vliv významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, požaduje zadání Vyhodnocení vlivu Územního plánu 

Mladkov na udržitelný rozvoj. Dokumentace je samostatnou částí.  

Zpracovatel:  

Urbaplan s.r.o., Hradec Králové 

Ing. arch. Pavel Metelka  

 

Na základě §47 odst. 3, kdy ve svém stanovisku Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství (zn. 32142/2012/OŽPZ/Le ze dne 30.5.2012) nevyloučil vliv významný vliv na 
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evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, požaduje zadání posouzení Návrhu Územního plánu 

Mladkov z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA.  

Zpracovatel:  

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové,  

Ing. Vladimír Plachý (odborná způsobilost 182/OPV/93 ze dne 21. 1. 1993), 02/2016.  

Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti bylo zpracováno 

na základě skutečnosti, že příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nevyloučil, že návrh ÚP Mladkov může 

mít významný vliv na Evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice (kód CZ0533314) a na Ptačí oblast 

Králický Sněžník (kód CZ0711016). Konkrétně se jedná o stanovisko Krajského úřadu Pardubického 

kraje, odboru ŽP a zemědělství zn. 32142/2012/OŽPZ/Le ze dne 30.5.2012.  

Zpracovatel: 

Mgr. Alice Háková (autorizace MŽP ČR č.j. 630/1731/05 podle § 45i), 02/2016 

Mgr. Jan Losík, Ph.D. (autorizace MŽP ČR č.j. 630/279/05 podle § 45i), 02/2016  

 

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  

Součástí opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.2.1. Vodní hospodářství výrokové části je „prověřit 

možnost změny koncepce zásobování vodou v Mladkově - nový zdroj, propojení na vodovod 

Lichkov, příp. na skupinový vodovod Králíky, včetně zvýšení kapacity vodojemu“.  

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 

Splnění obecných podmínek pro činnosti a výstavbu vycházejících z jiných platných právních 

předpisů je v ÚP respektováno, případně zpřesněno a doplněno v opatřeních k zajištění cílů ÚP dle 

příslušných kapitol výrokové části, např. v kapitole 4.2.1. Vodní hospodářství výrokové části je „v 

maximální možné míře respektovat plochy a systémy hlavních trubních drenáží - meliorací“, atd.   

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

chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. 

Splnění hlukových limitů provozu nové ČOV pro okolní chráněné venkovní prostory a chráněné 

venkovní prostory staveb dle platných právních předpisů není v ÚP rozporováno. 

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 

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. 
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Součástí podmíněně přípustného využití jmenovaných ploch je podmínka „Investor musí prokázat 

splnění hygienických limitů hluku dle příslušných právních předpisů. 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. 

Součástí opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 3.1. Urbanistická koncepce výrokové části je 

„respektovat podmínku minimální vzdálenosti 25 m nové zástavby, vyjma oplocení, 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. 

Koncepce likvidace odpadních vod na ČOV v sídelní části Mladkov je respektována. Součástí 

podmíněně přípustného využití části jmenované plochy v záplavovém území je podmínka 

„Respektování podmínek činnosti v záplavových územích dle platné legislativy.“.  

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

vodoteče. 

Součástí podmíněně přípustného využití jmenované plochy je podmínka „Respektovat významný 

krajinný prvek -  údolní nivu vodoteče“. 

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

možné míře. Realizaci je vhodné časovat do 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. 

Odlesnění z důvodu realizace rozšíření dojezdu sjezdovky lze realizovat pouze v rozsahu 

vymezené plochy K01. Podrobné podmínky pro odlesnění budou součástí souhlasu dotčeného 

orgánu. 

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; 

Součástí opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.2.1. Vodní hospodářství výrokové části je 

„prověřit možnost změny koncepce zásobování vodou v Mladkově - nový zdroj, propojení na 

vodovod Lichkov, příp. na skupinový vodovod Králíky, včetně zvýšení kapacity vodojemu“.  
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- 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; 

Finální rozsah odlesnění bude znám ve fázi projektové dokumentace k územnímu řízení. 

Podrobné podmínky pro odlesnění budou součástí závazného stanoviska dotčeného orgánu - 

Odboru životního prostředí, Městského úřadu Králíky ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

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

křížícího nadregionálního biokoridoru K80 a dalších vymezených skladebných částí územního 

systému ekologické stability; 

Součástí opatření k zajištění cílů ÚP kapitoly 4.1. Dopravní infrastruktura výrokové části je „při 

návrhu přeložky I/11 zajistit na území obce, již ve fázi zpracování projektové dokumentace, 

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 průzkum, součástí jehož 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 

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

„respektovat podmiňující podmínky výstavby přeložky I/11, vyplývající ze závěrů a doporučení 

Stanoviska k Vyhodnocení vlivu Územního plánu Mladkova na životní prostředí“.  

 

 

 
 

J. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5  

 
Bude doplněno po vydání stanoviska  
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K. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S 
UVEDENÍM DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 

ZOHLEDNĚNY NEBYLY  

 
Bude doplněno po vydání stanoviska  

 

 
 

L. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V 

ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA) S 
ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

 
 

L.1. NÁVAZNOSTI LOKÁLNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABVLITY 
     

Návrh koncepce územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) byl zpracován na základě 

vydaných ZÚR (regionální a nadregionální úroveň) a, platného ÚPO (lokální úroveň).  

 

Doplnění a úpravy skladebných částí lokálního ÚSES dle platného ÚPO byly provedeny 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 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   

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

- lokální biocentra LBC 12 Nad silnicí a LBC 13 V zatáčce vložena z důvodu délky jednotlivých 

větví nadregionálního biokoridoru K 80 

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   

 

Vymezení ÚSES je přeneseno na reálné hranice pozemků a reprezentativních biotopů či 

potenciálních stanovišť v souladu s měřítkem územního plánu.  
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L.2. NÁVAZNOSTI STÁVAJÍCÍCH A NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
    

Z důvodu nedostatečné vydatnosti stávajícího 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 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. prověření 

možnosti  napojení Mladkova na vodovod Lichkov, resp. skupinový vodovod Králíky.  

V souvislosti s výběrem cílového řešení koncepce zásobování vodou v Mladkově doporučuje ÚP 

zpracování vodohospodářské studie proveditelnosti (včetně podrobného hydrogeologického 

posouzení), jež může mít dopad na řešení na správní území obce Lichkov,  příp. města Králíky.     

 

 
 

M. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

Předmětem územního plánu je obec Mladkov tvořící tři katastrální území - k.ú. Mladkov, k.ú. 

Petrovičky u Mladkova, k.ú. Vlčkovice u Mladkova 

 

Využití pozemků v obci Mladkov - k 22.11.2015 
 

druh pozemku ha 
celková výměra pozemků 1279,86 
zemědělská půda 693,73 

z toho: 
orná půda 300,08 
zahrady  17,36 
trvalé travní porosty 376,29 

lesní půda 486,78 
vodní plochy 5,78 
zastavěné plochy 10,94 
ostatní plochy 82,62 

Zdroj: ČUZK (11.2015) 
 

podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 54,20 
podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 43,26 
podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 54,71 
podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 7,31 
podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,45 
podíl lesů z celkové výměry (%) 38,03 
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Pro zpracování vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond v územním plánu byly vzaty v potaz, dle metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj a 

Ministerstva životního prostředí z července 2011 vydaného ve „Věstníku Ministerstva životního 

prostředí“ ze září 2011, následující zásady: 

- zastavitelné plochy vymezené územním plánem se vyhodnocují celé jako zábor 

zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), tj. včetně nezastavěných částí 

budoucích stavebních pozemků, doprovodné zeleně, komunikací apod. 

- koridory pro umístění dopravní infrastruktury se vyhodnocují na základě předpokládané 

(šířkové) kategorie příslušné pozemní komunikace, tzn. výpočet předpokládaného 

záboru je součinem délky osy koridoru předpokládanou šířkou tělesa (včetně připočtení 

odhadované průměrné šíře náspů, zářezů a příkopů, které budou součástí tělesa); 

v konkrétním případě šíře 20 m 

- vyhodnocení koridoru se provádí i v členění podle jednotlivých tříd ochran 

Součástí vyhodnocení jednotlivých zastavitelných plochy jsou dále: 

- bonitované půdně ekologické jednotky 

- uvedení, zda se jedná o záměr převzatý z předchozí ÚPD  

 

 
 

M.1. ZÁBORY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
 

Nároky na vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) pro lokality navrhovaného řešení 

jsou vyčísleny v tabulce, která je hodnotí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen 

„BPEJ“), kultur, výměr a vztahu k současně zastavěnému území.  

 

Půdy na správním území dle třídy ochrany 

1. třída ochrany 83421, 93621 

2. třída 85800, 95800 

3. třída 83424, 85011, 86411, 93624, 95001, 95011, 96411 

4. třída 83434, 83441, 83451, 85041, 85051, 93641 

5. třída 83444, 83454, 83745, 83746, 84068, 84077, 84167, 84168, 84189, 94067, 

94068, 94089, 94167, 97311 

 

Hlavních půdní jednotky na území města 

Kvalita zemědělské půdy je charakterizována BPEJ, které jsou zakresleny v grafické příloze II.B.3. - 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. V rámci řešeného území se vyskytují následující typy 

hlavních půdních jednotek (dále jen „HPJ“) s uvedenou charakteristikou: 
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34 kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, 
rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skřetovité, vláhově zásobené, vždy 
však mírně chladném klimatickém region 

36 kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem modální 
mezobazické, bez rozlišení matečních hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou 
skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném klimatickém region 

37 kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě tankerové a rankery modální na pevných 
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skřetovité nebo s pevnou horninou, slabě 
až středně skřetovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na 
srážkách. 

40 půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou 
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici 

41 půdy jako u HPJ 40, avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími 
vláhovými poměry 

50 kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách 
(které nejsou v HPJ 48, 49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skřetovité, 
se sklonem k dočasnému zmokření 
 

58 fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně tšžké nebo 
středně těžké lehčí, pouze slabě skřetovité, hladina vody níže než 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé 

64 gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, 
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až 
velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skřetovité. 

73 kambizemě oglejené, psedogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové, 
nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť, 
středně těžké až velmi těžké, až středně skřetovité 

 

 

Tabulka souhrnného vyhodnocení záborů ZPF 
 

funkční využití výměra vyhodnocených záborů 
zemědělské půdy (ha) 

BV  Bydlení a plochy smíšené obytné 10.148 

RI Rekreace  3.115 

OV Občanské vybavení  1.662 

VL Výroba a skladování - nerušící výroba 1.963 

TI Technická infrastruktura - inženýrské sítě 0.232 

DS Dopravní infrastruktura - silniční  0.301 

DSk Koridor dopravní infrastruktury - silniční 5.785 

ZÁBORY ZPF CELKEM 23.206 
 

Pro plochy zastavitelné a plochu přestavby je potřeba souhlasu orgánu ZPF s vynětím 17.421 ha 

zemědělské půdy, z toho 7.199 ha v zastavěném území. Pro bydlení, plochy smíšené a plochy 

rekreace je třeba 14.925 ha, z toho 6.967 ha (cca 47 %) je v zastavěném území. 

Vynětí 5.785 ha zemědělské půdy mimo zastavěné území je z důvodu vymezení koridoru dopravní 

infrastruktury, který je zpřesněním záměru ze ZÚR.  

Navrhované plochy pro bydlení a rekreaci tvoří převážnou část hodnocených záborů zastavitelných 

ploch.  
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Zařazení půd do tříd ochrany ZPF podle BPEJ 

 
I. půdy bonitně nejcennější v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách 

rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně a to 
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové 
stavby zásadního významu  
7.095 ha       

II. půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických podmínek nadprůměrnou produkční 
schopnost, jedná se o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné      
1.286 ha               

III. půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít pro event. výstavbu  
2.498 ha         

IV. půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné 
pro výstavbu  
3.038 ha 

V. půdy s velmi nízkou produkční schopností, včetně půd erozí ohrožených, půdy pro 
zemědělství postradatelné  
9.289 ha 
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Katastrální území Mladkov 
 

Lokalita Funkční využití 
Celkový 

zábor 
ZPF (ha) 

V zast. 
území 
(ha) 

BPEJ 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelni
ce vinice zahrady ovocné 

sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z16 BV 2.042  83421      0.043 0.043       

    83454      1.999     1.999  
Z17 BV 1.323  83421      0.011 0.011      
    83454      1.312     1.312  
Z18 BV 0.144  83454    0.144       0.144  
Z19 BV 0.757 0.489 83454 0.626     0.131     0.757  
Z20 BV 0.146 0.146 83454      0.146     0.146  
Z21 BV 0.427 0.427 83424    0.005     0.005    
    83444    0.119  0.285     0.404  
    97311      0.018     0.018  
Z22 BV 0.080  93624      0.080   0.080    
Z23 BV 0.335 0.335 93621    0.028   0.028      
    95800    0.307    0.307     
Z24 BV 0.590  93621      0.590 0.590      
plochy bydlení  
celkem  5.844 1.397  0.626 0 0 0.603 0 4.615 0.672 0.307 0.085 0 4.780  
Z14 OS 0.979  83444      0.979  0.979     
plochy občan. vybavení 
celkem 0.979 0  0 0 0 0 0 0.979 0 0.979 0 0 0  
Z15 DS 0.230  83421 0.097     0.133 0.230     0.087 

    83454 0          0  
plochy dopravní infrastr. 
celkem 0.230 0  0.097 0 0 0 0 0.133 0.230 0 0 0 0  
Z26 VL 1.699  93621 1.647     0.052 1.699      
plochy výroby   
celkem  1.699 0  1.647 0 0 0 0 0.052 1.699 0 0 0 0  
D01 DSk 5.704  83421 0.763     0.011 0.774     2.683 

    93621 0.040     0.713 0.753      
    93624      0.934   0.934    
    95001      0.293   0.293    
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Lokalita Funkční využití 
Celkový 

zábor 
ZPF (ha) 

V zast. 
území 
(ha) 

BPEJ 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelni
ce vinice zahrady ovocné 

sady TTP I. II. III. IV. V. 

    95011      0.957   0.957    
    96411      0.061   0.061    
    83434 0.449     0.206    0.655   
    83441 0.569         0.569   
    93641      0.281    0.281   
    83444 0.019     0.032     0.051  
    84167 0.035     0.078     0.113  
    94167      0.068     0.068  
    97311      0.195     0.195  
koridor dopravní. infrastr. 
celkem 5.704 0  1.875 0 0 0 0 3.829 1.527 0 2.245 1.505 0.427  
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Katastrální území Petrovičky u Mladkova 
 

Lokalita Funkční využití 
Celkový 

zábor 
ZPF (ha) 

V zast. 
území 
(ha) 

BPEJ 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelni
ce vinice zahrady ovocné 

sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z28 RI 0.149 0.062 93641      0.149    0.149   
Z29 RI 0.877 0.877 93641      0.352    0.352   
    94067      0.525     0.525  
Z30 RI 0.416 0.416 94068      0.102     0.102  
    97311      0.314     0.314  
Z32 RI 0.440 0.440 94068      0.279     0.279  
    97311      0.161     0.161  
Z33 RI 0.967 0.967 94067    0.008  0.959     0.967  
Z34 RI 0.254 0.254 94068      0.226     0.226  
    97311      0.028     0.028  
Z35 RI 0.012 0.012 94089      0.012     0.012  
plochy rekreační   
celkem  3.115 3.028     0.008  3.107    0.501 2.614  
Z31 OV 0.683 0.683 93641      0.012    0.012   
    94067      0.671     0.671  
plochy občan. vybavení 
celkem 0.683 0.683  0 0 0 0 0 0.683 0 0 0 0.012 0.671  
Z36 DS 0.071  93624 0.071        0.071    
plochy dopravní infrastr. 
celkem 0.071 0  0.071 0 0 0 0 0 0 0 0.071 0 0  
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Katastrální území Vlčkovice u Mladkova 
 

Lokalita Funkční využití 
Celkový 

zábor 
ZPF (ha) 

V zast. 
území 
(ha) 

BPEJ 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 

do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelni
ce vinice zahrady ovocné 

sady TTP I. II. III. IV. V. 

P01 BV 0.128 0.128 83421    0.001  0.127 0.128      
Z01 SV 0.193  83451      0.193    0.193  0.182 
Z02 SV 0.393  83421      0.024 0.024     0.469 

    83441      0.009    0.009   
    83451      0.360    0.360   
Z03 SV 0.251  83421 0.079     0.172 0.251     0.155 
Z05 BV 0.154 0.154 83421      0.041 0.041      
    83444      0.113    0.113   
Z06 BV 0.405 0.303 83444    0.303  0.102     0.405  
Z07 BV 0.106 0.106 83421      0.009 0.009      
    85011      0.097   0.097    
Z08 BV 0.832 0.832 83421 0.017   0.278  0.537 0.832      
Z09 BV 0.562  83421      0.562 0.562      
Z10 BV 0.414  83421      0.355 0.355      
    83444      0.059     0.059  
Z11 BV 0.530  83421      0.197 0.197      
    83444      0.333     0.333  
Z12 BV 0.336 0.336 83421    0.255  0.081 0.336      
plochy bydlení a smíšené 
obytné   
celkem  

4.304 1.859  0.096 0 0 0.837 0 3.371 2.735 0 0.097 0.675 0.797  

Z04 TI 0.232 0.232 83421      0.232 0.232      
plochy technické infrastr. 
celkem 0.232 0.232  0 0 0 0 0 0.232 0.232 0 0 0 0  
Z13 VL 0.264  83441      0.264    0.264   
plochy výroby 
celkem 0.264 0  0 0 0 0 0 0.264 0 0 0 0.264 0  
D01 DSk 0.081  83441      0.081    0.081   
koridor dopravní infrastr. 
celkem 0.081 0  0 0 0 0 0 0.081 0 0 0 0.081 0  
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Souhrn za řešené území: obec Mladkov 

 

funkční využití 
celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

V zast. 
území 
(ha) 

BPEJ 
zábor ZPF podle jednotlivých kultur 

(ha) 
zábor ZPF podle tříd ochrany 

(ha) 
orná 
půda chmelnice vinice zahrady ovocné 

sady TTP I. II. III. IV. V. 

plochy bydlení a 
smíšené obytné 
celkem  

10.148 3.256   0.722   1.440 
 

7.986 3.407 0.307 0.182 0.675 5.577 

plochy rekreace 
celkem  3.115 3.028   

 
  0.008 

 
3.107 

   
0.501 2.614 

plochy občanské vyb. 
celkem 1.662 0.683  

 
  

  
1.662 

 
0.979 

 
0.012 0.671 

plochy výroby 
celkem  1.963    1.647   

  
0.316 1.699 

  
0.264 

 
plochy dopravní. infr. 
celkem  0.301    0.168   

  
0.133 0.230 

 
0.071 

  
koridor technické infr. 
celkem  0.232 0.232   

 
  

  
0.232 0.232 

    
koridor dopravní infr. 
celkem  5.785    1.875   

  
3.910 1.527 

 
2.245 1.586 0.427 

ZÁBOR ZPF  
CELKEM  
bez koridoru DI 

17.421 7.199  2.537 0.000 0.000 1.448 0.000 13.436 5.568 1.286 0.253 1.452 8.862 

 
Použité zkratky:  ZPF  - zemědělský půdní fond, TTP - trvalý travní porost,  
   ODVO  - investice do půdy (odvodnění) 
   BV  - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské,     
   SV - Plochy smíšené obytné - venkovské   
   RI - Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci  
   OV - Plochy občanského vybavení - obecné   
   OS - Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení  
   VL  - Plochy výroby a skladování - nerušící výroba 
   DS - Plochy dopravní infrastruktury - silniční,  
   DSk  - Koridor dopravní infrastruktury - silniční,  
   TI  - Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě 
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M.2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

Lesy na území správním obce Mladkov jsou zařazeny dle Oblastních plánů rozvoje lesa (Lesní zákon 

č.289/1995 Sb., § 23 a vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o 

vymezení hospodářských souborů - zpracovatelem je ÚHÚL Brandýs nad Labem) do přírodních 

lesních oblasti PLO 25 Orlické hory 

 

Přírodní lesní oblast 

Přírodní lesní oblast Orlické hory zaujímá výměru 21149 ha porostní půdy, 22112 ha lesních pozemků 

a celková katastrální výměra PLO činí 38 594 ha pozemků s průměrnou lesnatostí 54,7 %. 

Současná druhová skladba lesů je značně pozměněná ve prospěch smrku ztepilého. U této dřeviny je 

skladba porostů velmi silně narušená i provenienčně, tj. zalesňováním sadebním materiálem 

nevhodného zeměpisného původu. 

- jehličnanů je 86 % (smrk 83; jedle 0,7; modřín 1,4; borovice 1,4; kleč 0,1 %)  

- listnáčů 11 % (buk 5; javor klen 0,8; olše 2; bříza 2; jeřáb 1; jasan 0,2 %)  

- 3 % výměry zaujímá holina  

Jedle a modřín jsou ojediněle vtroušeny v kulturách a mlazinách. Z listnatých dřevin převládá 

jednoznačně buk, jeho zastoupení je nejvyšší v dospělých porostech, daleko méně v porostech 

mladých a v porostech středního stáří. Javor klen je vtroušen pouze v mýtných porostech, olše se 

vyskytuje zejména ve starších lesních porostech podél vodotečí. Jeřáb a břízy jsou přimíšeny 

převážně jednotlivě v mladších porostech. 

 

Lesnatost řešeného území obce Mladkov je nadprůměrná, při ploše 486,78 ha z celkové výměry 

1279,86 ha, činí 38,03 % (ČR 33 %). 

 

 

Kategorie lesa 

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, § 6 se lesy rozdělují do tří 

kategorií: 

- lesy hospodářské  

- lesy ochranné  

- lesy zvláštního určení 

 

Lesy hospodářské 

V řešeném území se vyskytují pouze hospodářské lesy (dle „lesního“ zákona č. 289/1995 Sb., oddíl 

druhý, § 6 - kategorizace lesů, § 9 - lesy hospodářské), které nejsou zařazeny v kategorii lesů 

ochranných nebo lesů zvláštního určení. 
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Lesní typ 

Lesy na území obce Mladkov se nachází v: 

5. lesní vegetační stupeň - jedlovo - bukový (600 - 700 m n.m.) 

6. lesní vegetační stupeň - smrkovo - bukový (700 - 900 m n.m.) 

 

Podle dat ÚHUL se v území vyskytují následující lesní typy: 

 3L  Jasanová olšina 

 5F Svahová jedlová bučina 

 5S Svěží bučina 

 5K Kyselá bučina 

5N Kamenitá kyselá jedlová bučina 

5Y Skeletová jedlová bučina 

5A Klenová bučina 

5D Obohacená jedlová bučina 

5L Montánní jasanová olšina 

5V Vlhká bučina 

5O Svěží dubová jedlina 

6S Svěží smrková bučina 

6K Kyselá smrková bučina 

6Y Skeletová smrková bučina 

6V Vlhká smrková bučina 

6P Kyselá smrková jedlina 

 

 

Vzdálenost 50 m od okraje lesa 

Dle zákona č. 289/1995 Sb., oddíl druhý, § 14, odst. 2, je vzdálenost 50 m od okraje lesa limitní pro 

dotčení lesních pozemků jakýmikoliv záměry (viz grafická část dokumentace). V praktickém 

rozhodování o umísťování staveb může být odsouhlasením orgánu státní správy lesů tato vzdálenost 

zkrácena na délku střední výšky sousedícího porostu v mýtném věku. 

 

Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa jsou vymezovány: 

- části koridoru dopravní infrastruktury D01 

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

 
 
Návrh vynětí pozemků z PUPFL (trvalý zábor lesa) 

Vynětí pozemků z ploch určených k plnění funkce lesa a trvalé odlesnění se připouští zcela výjimečně 

v souladu s územním plánem, se souhlasem orgánu státní správy lesů a státní správy ochrany 

přírody. Dle zákona č. 289/95 Sb. v platném znění, oddíl druhý, §14, odst. 2, je vzdálenost 50 m od 
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okraje lesa limitní pro dotčení lesních pozemků jakýmikoliv záměry (viz grafická část dokumentace). 

V praktickém rozhodování o umísťování staveb může být odsouhlasením orgánu státní správy lesů 

tato vzdálenost zkrácena na délku střední výšky sousedícího porostu v mýtném věku.  

 

V řešeném území se jedná o vynětí z následujících důvodů: 

- vynětí z důvodu vymezení koridoru přeložky silnice I/11 v šíři 20 m (D01) 

- vynětí z důvodu zajištění bezpečnosti při dojezdu na sjezdovce v Petrovičkách (K01)  

záměr je přebírán z ÚPO (č. 29A) 

Tab. Návrh na vynětí pozemků z PUPFL 

lokalita funkční 
využití katastr výměra 

celkem 

zábor lesa (ha) 
dotčené pozemky dle KN 

v zú. mimo 
zú. 

D01 DSk Mladkov 0.839  0.839 371, 372, 379, 432, 500/1, 625/5, 
637, 638, 639, 735/5, 776 

K01 NSrs Mladkov 0.162  0.162 618, 620/3, 625/3 

 CELKEM   1.001 0.00 1.001  
 

Celkem je pro vynětí v řešeném území navrhováno 1.001 ha pro koridor dopravní infrastruktury, D01, 

který je zpřesněním záměru z nadřazené dokumentace ZÚR, a pro rozšíření dojezdu na sjezdovce 

v Petrovičkách, jako záměru na podporu rekreace a cestovního ruchu dle úkolů pro územní plánování 

PÚR pro území SOB3 Specifická oblast Jeseníky - Králický Sněžník. 

 

 

Návrh zalesnění 

Plochy pro zalesnění nejsou v ÚP navrhovány. 

 
 
 

N. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ  

 
Bude doplněno po společném a veřejném projednání 

 

 
 

O. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

 
Bude doplněno po společném a veřejném projednání 
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P. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČET VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁST  

 

Odůvodnění Územního plánu Mladkov obsahuje: 

 
- textovou část, která obsahuje 121 stran textu 
- grafickou část, která obsahuje 3 výkresy na 3 listech: 

II.B.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000  

II.B.2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000  

II.B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 : 5 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


