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1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
V části grafické je zastavěné území zakresleno ve Výkrese základního členění území (příloha I.B.1) a 

v Hlavním výkrese (příloha I.B.2a). 

 

Na základě zpracování nového Územního plánu Mladkov (dále jen „ÚP) byla provedena aktualizace a 

zastavěné území dle skutečného stavu vymezeno k 1.11.2015.  

Zastavěné území vymezené územním plánem je tvořeno několika dílčími nespojitými zastavěnými 

územími a zaujímá plochu cca 88,7 ha. 

 

 
 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 
 

2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

       

Obec Mladkov se nachází v severovýchodní části Pardubického kraje na hranicích s Polskem. 

Koncepce rozvoje obce počítá se zachováním stávajícího charakteru zástavby jednotlivých sídelních 

částí a se zachování stávajícího krajinného rázu území. 

 

Hlavním cílem rozvoje Mladkova je v souladu s cíli územního plánování vytvářet podmínky pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Pro splnění tohoto cíle se navrhuje úměrný rozvoj ploch 

bydlení, výroby, dopravní a technické infrastruktury. 

 

Koncepce rozvoje obce vychází z těchto prioritních předpokladů: 

- respektování architektonických, urbanistických a archeologických hodnot v území 

- zajištění podmínek pro další rozvoj obytné a rekreační funkce území, při zachování charakteru 

stávající zástavby, v jednotlivých částech obce:  

 Mladkov - příměstský typ se semknutou zástavbou centrální části zástavby,  

 Petrovičky - zástavba s převahou původní zástavby jednotlivých chalup 

 Vlčkovice - venkovský typ volně navazujících usedlostí 

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

základních krajinotvorných prvků v území 

- respektování a zpřesnění koridoru přeložky silnice I/11, úsek Šedivec - Lichkov 

- vytvoření podmínek pro rozvoj rekreačního potenciálu území, zejména v prostoru Petroviček 

- zajištění ochrany, příp. realizace navržených prvků územního systému ekologické stability a 

zlepšování biologické prostupnosti krajiny 

- zajištění dopravní obslužnosti a napojení na rozvody technické infrastruktury nově 

navrhovaných rozvojových lokalit 
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- ochrana půdního fondu (ZPF a PUPFL) jako jedné z hlavních složek životního prostředí 

- zajištění územních podmínek pro respektování a rozvoj stávajícího vybavení 

- vytvoření podmínek pro zachování a využití stávajících dochovaných objektů systému 

předválečného pevnostního opevnění   

 

 
 

2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

       

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

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

 

Přírodní a geologické hodnoty 

- Evropsky významná lokalita CZ0533314 Tichá Orlice 

- Ptačí oblast Králický Sněžník  CZ0711016 

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

- migračně významná oblast 

- památné stromy 101138 lípa velkolistá a lípa srdčitá 

- skladebné části územního systému ekologické stability všech kategorií 

- krajinný ráz území 

- významné krajinné prvky ze zákona - lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy 

- další významné plochy zeleně - stromořadí, aleje, břehové porosty, vzrostlé solitérní stromy ve 

volné krajině, remízky 

 

Historické a kulturní hodnoty 

- nemovité kulturní památky a kulturní památky včetně jejich prostředí  

- památkově hodnotné objekty, zejména: 

pevnostní systém pohraničního opevnění z konce 30. let minulého století 

objekty původní lidové architektury tzv. „podorlický roubený dům“ 

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

kaple Narození Panny Marie ve Vlčkovicích 

původní zástavba uzavřených statků ve Vlčkovicích 

kaple Panny Marie v Petrovičkách 

- území s prokázaným výskytem archeologického dědictví 

- historická sevřená struktura centrální části Mladkova, původní struktura vesnické zástavby ve 

Vlčkovicích a původní struktura zástavby Petroviček  

 

Hodnoty civilizační 

- nadřazená technická a dopravní infrastruktura 

- značené cykloturistické a turistické trasy 
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

  

Základní urbanistická koncepce vychází z dosavadního stavebního vývoje založeného na souvislé 

zástavbě podél průjezdních silnic II/311 a II/312 v Mladkově a charakteristické struktuře venkovské 

zástavby v samostatných sídelních částech Vlčkovice a Petrovičky. 

 
 

3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

 

Urbanistická koncepce řešení ploch s rozdílným způsobem využití je vyznačena v grafické části ÚP, 

výkres č. I.B.2a Hlavní výkres. 

 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) Při navrhování respektovat stávající urbanistickou strukturu a charakter daného místa. 

Respektovat formy zástavby charakteristické pro jednotlivé sídelní části - koncentrovaná 

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

venkovská zástavba uzavřených usedlostí Vlčkovic a původní zástavba jednotlivých chalup 

Petroviček. 

b) V souladu s platnou legislativou respektovat při návrhu a rekonstrukci staveb objekty 

památkově hodnotných objektů, včetně jejich prostředí.  

c) V souladu s úkoly pro specifické území respektovat podmínky pro rozvoj rekreace a 

cestovního ruchu v Petrovičkách (vymezené zastavitelné plochy Z28 - Z35), při splnění 

podmínek ochrany přírody stanovené ve Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní 

prostředí. 

d) Nové stavby na stavebním pozemku vždy umisťovat v návaznosti na okolní zástavbu a 

v souladu s podmínkami prostorového uspořádání.  

e) Při navrhování a realizaci staveb splňovat požadavky a podmínky pro výstavbu na území 

s archeologickými nálezy ve smyslu platné legislativy. 

f) Upřednostňovat zástavbu v zastavěném území a zástavbu v již rozestavěných lokalitách. 

g) Respektovat minimální plochy stavebních pozemků na jednotlivých přestavbových a 

zastavitelných plochách. 

h) Na nových zastavitelných plochách pro bydlení a rodinnou rekreaci splnit požadavek 

vsakování dešťových vod na pozemcích staveb dle příslušných předpisů. 

i) Respektovat podmínku minimální vzdálenosti 25 m nové zástavby, vyjma oplocení, od okraje 

lesa. 
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3.2. ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 

- označení ploch je shodné s grafickou částí územního plánu v měřítku 1 : 5 000 

- zkratka funkčního využití odpovídá označení funkcí dle kapitoly 6. Stanovení podmínek pro 

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

 

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy: 

označení 
plochy navržený způsob využití 

min. 
plocha 
staveb. 

pozemku 
(m2) 

výměra 
(ha) katastrální území 

Z01 
SV 
- rozšíření stávajícího areálu v jihozápadním 
cípu Vlčkovic 

 0.19 Vlčkovice u Mladkova 

Z02 SV 
- zástavba v jihozápadním cípu Vlčkovic 2000 0.61 Vlčkovice u Mladkova 

Z03 
SV 
- zástavba nad Studenským potokem ve 
Vlčkovicích 

2000 0.25 Vlčkovice u Mladkova 

Z04 TI 
- plocha pro ČOV ve Vlčkovicích  0.24 Vlčkovice u Mladkova 

Z05 
BV 
- zástavba proluky na severní hraně údolí 
Studenského potoka 1 

1000 0.15 Vlčkovice u Mladkova 

Z06 
BV 
- zástavba proluky na severní hraně údolí 
Studenského potoka 2 

1500 0.40 Vlčkovice u Mladkova 

Z07 
BV 
- zástavba za areálem dřevovýroby v centru 
Vlčkovic 

1000 0.11 Vlčkovice u Mladkova 

Z08 BV 
- zástavba severní části Vlčkovic 1 2000 0.89 Vlčkovice u Mladkova 

Z09 BV 
- zástavba severní části Vlčkovic 2 2000 0.58 Vlčkovice u Mladkova 

Z10 
BV 
- zástavba pod Kostelním vrchem 
v severovýchodním cípu Vlčkovic 1 

2000 0.41 Vlčkovice u Mladkova 

Z11 
BV 
- zástavba pod Kostelním vrchem 
v severovýchodním cípu Vlčkovic 2 

2000 0.53 Vlčkovice u Mladkova 

Z12 
BV 
- dostavba nezastavěné plochy 
severovýchodní části Vlčkovic  

2000 0.35 Vlčkovice u Mladkova 

Z13 
VL 
- rozvojová plocha areálu výroby ve 
Vlčkovicích 

 0.26 Vlčkovice u Mladkova 

Z14 
OS 
- plocha pro rozvoj sportovního areálu u 
zastávky ČD 

 0.98 Mladkov 

Z15 
DS 
- podmiňující dopravní infrastruktura pro 
zástavbu lokality pod Šibeničním vrchem 

 0.28 Mladkov 

Z16 BV 
-zástavba lokality pod Šibeničním vrchem 2 1500 2.04 Mladkov 
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označení 
plochy navržený způsob využití 

min. 
plocha 
staveb. 

pozemku 
(m2) 

výměra 
(ha) katastrální území 

Z17 BV 
-zástavba lokality pod Šibeničním vrchem 1 1500 1.51 Mladkov 

Z18 BV 
- zástavba nad cestou na Šibeniční vrch  1400 0.14 Mladkov 

Z19 
BV 
- zástavba svahu pod lesem východního 
svahu Šibeničního vrchu 

1500 0.76 Mladkov 

Z20 
BV 
- zástavba proluky u truhlárny za Obecním 
úřadem 

1400 0.15 Mladkov 

Z21 BV 
-zástavba západně centra Mladkova 1200 0.43 Mladkov 

Z22 BV 
-zástavba pod zatáčkou na Petrovičky 1000 0.10 Mladkov 

Z23 BV 
- zástavba v Mladkově za kostelem 1000 0.34 Mladkov 

Z24 BV 
- zástavba lokality Na Ovčárně 1000 1.02 Mladkov 

Z25 
DS 
- podmiňující dopravní infrastruktura pro 
zástavbu lokality Na Ovčárně 

 0.07 Mladkov 

Z26 
VL 
- rozvojová plocha pod areálem výroby na 
východní hranici 

 1.81 Mladkov 

Z27 DS 
- plocha záchytného parkoviště u vleku  0.19 Petrovičky u 

Mladkova 

Z28 RI 
- plocha rekreačního bydlení nad kapličkou 1400 0.15 Petrovičky u 

Mladkova 

Z29 
RI 
- rozvojová plocha rekreace nad silnicí 
v Petrovičkách - jižní 

1500 1.01 Petrovičky u 
Mladkova 

Z30 
RI 
- plocha rekreačního bydlení pod zatáčkou 
ve středu Petroviček 

1500 0.42 Petrovičky u 
Mladkova 

Z31 
OV 
- rozvojová plocha vybavenosti 
v Petrovičkách 

 0.75 Petrovičky u 
Mladkova 

Z32 
RI 
- plocha rekreačního bydlení nad zatáčkou 
ve středu Petroviček 

1500 0.45 Petrovičky u 
Mladkova 

Z33 
RI 
- rozvojová plocha rekreace nad cestou 
v „horních“ Petrovičkách 

1500 1.36 Petrovičky u 
Mladkova 

Z34 
RI 
- plocha rekreačního bydlení pod silnící v 
„horních“ Petrovičkách 

1500 0.26 Petrovičky u 
Mladkova 

Z35 
RI 
- plocha rekreačního bydlení v údolí pod 
ovčínem v „horních“ Petrovičkách 

1500 0.40 Petrovičky u 
Mladkova 

Z36 DS 
- plocha parkoviště u Kašparovy chaty  0.07 Petrovičky u 

Mladkova 
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3.3. PLOCHY PŘESTAVBY 
 

- označení ploch je shodné s grafickou částí územního plánu v měřítku 1 : 5 000 

- zkratka funkčního využití odpovídá označení funkcí dle kapitoly 6. Stanovení podmínek pro 

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

 

Územní plán vymezuje následující plochy přestavby: 

označení 
plochy 

navržený způsob využití 

min. 
plocha 
staveb. 

pozemku 
(m2) 

výměra 
(ha) 

katastrální území 

P01 
BV 
- přestavba zemědělského areálu v severní 
části Vlčkovic 

1500 0.17 Vlčkovice u Mladkova 

 

 
 

3.4. PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 

Koncepce řešení sídelní zeleně je vyznačena v grafické části ÚP, výkres č. I.B.2a Hlavní výkres. 

 

Územní plán samostatně vymezuje následující plochy sídelní zeleně: 

Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) 

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) 

Plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) 

 

V zastavěném území mohou být plochy zeleně součástí i jiných ploch s rozdílným způsobem využití 

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

dokumentace. 

 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) Při rozvoji nové výstavby a přestavbě je nutno chránit stávající zeleň a realizovat navrhovanou 

zeleň jako nedílnou součást výstavby. 

b) Obnovovat a doplňovat stávající zeleň kolem vodotečí, rybníků, komunikací a polních cest. 

c) Usilovat o propojení zeleně v zastavěném území s okolní krajinou. 

d) Chránit údolní nivy před zástavbou, která by zde byla v rozporu se zákonem chráněnými 

zájmy přírody a krajiny i s protipovodňovou ochranou území. 
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4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH 
UMÍSŤOVÁNÍ 

 
 

4.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury je vyznačena v grafické části územního plánu, výkres č. 

I.B.2b Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury. 

 

Základní páteřní dopravní sítí v území jsou komunikace II/311 a II/312, které tvoří základní páteřní síť 

území. Tento systém bude, do doby realizace přeložky I/11, zachován. 

Územím prochází elektrifikovaná železniční trať č. 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov - Štíty/Miedzylesie. Na 

území obce se nachází vlaková zastávka - Mladkov.   

Stávající koncepce nadřazených dopravních systémů je územním plánem respektována. 

 

Vymezený koridor dopravní infrastruktury (D01) pro přeložku silnice I/11 je specifikován ve výrokové 

části ÚP, kapitole 4.1.1. Koridory dopravní infrastruktury; zastavitelné plochy dopravní infrastruktury 

(Z15, Z29) jsou specifikovány ve výrokové části ÚP, kapitole 3.2 Zastavitelné plochy. 

 

 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) Respektovat stávající a navržené plochy a zařízení pro dopravu silniční - dopravní 

infrastruktura - silniční (DS) a jejich ochranná pásma dle platných právních předpisů. 

b) Respektovat stávající plochy a zařízení pro dopravu drážní - dopravní infrastruktura - drážní 

(DZ) a její ochranné pásmo dle platných právních předpisů. 

c) Respektovat podmínky využití v plochách koridoru dopravní infrastruktury D01 pro přeložku 

silnice I/11. 

d) 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. 

e) Respektovat podmiňující podmínky výstavby přeložky I/11, vyplývající ze závěrů a doporučení 

Stanoviska k Vyhodnocení vlivu Územního plánu Mladkova na životní prostředí. 

f) Při návrhu přeložky I/11 volit takové řešení, jež mají minimální dopad na stávající krajinný ráz 

území. 

g) 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. 



 

ÚP Mladkov – Textová část                                                                                                                                     únor 2016 
 

 
URBAPLAN s.r.o.  13 
 

 

h) Při návrhu přeložky I/11 posoudit, již ve fázi zpracování projektové dokumentace, kolizi 

přeložky I/11 a pozorovacího vrtu ČHMU VP7232 a navrhnout takové opatření, které by 

zabezpečilo funkčnost vrtu nebo navrhnout přemístění vrtu do jiné polohy.  

i) Při realizaci rozšíření záchytného parkoviště pod sjezdovkou v Petrovičkách Z27 respektovat 

v maximální možné míře významný krajinný prvek - údolní niva vodoteče. 

j) Respektovat stávající značené cyklotrasy a turistické trasy. Vymezením nových tras v rámci 

stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití podporovat rozvoj 

rekreačního potenciálu území. 

k) V rámci zastavitelných ploch umísťovat komunikace v souladu s příslušnými platnými předpisy 

a normami dle účelu dané komunikace. Při dimenzování místních komunikací respektovat 

platné normy. Nové místní komunikace navrhovat tak, aby umožnily příjezd požárních vozidel 

v souladu s platnými normami. 

l) Podporovat úpravy na místních komunikacích, jejichž cílem bude úprava šířkových parametrů 

těchto komunikací dle příslušných právních předpisů. 

m) V chráněném venkovním prostoru staveb obytné zástavby nesmí dojít k překročení 

hygienických limitů hluku v denní a noční době. 

 

 

4.1.1. KORIDOR DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
- označení ploch je shodné s grafickou částí územního plánu v měřítku 1 : 5 000 

- zkratka funkčního využití odpovídá označení funkcí dle kapitoly 6. Stanovení podmínek pro 

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

 

Územní plán vymezuje následující koridor dopravní infrastruktury: 

označení 
plochy navržený funkční způsob využití výměra 

(ha) katastrální území 

D01 DSk 
- koridor přeložky silnice I/11 71.07 Mladkov 

 

Součástí koridoru dopravní infrastruktury je komunikace přeložky I/11, komunikace připojující přeložky 

na stávající komunikační síť a podmiňující úprava stávajících komunikací, včetně jejich připojení na 

stávající komunikační síť. Koridor zahrnuje veškeré stavební a technologické části jmenovaných 

komunikací (např. náspy, zářezy, valy, opěrné zdi, hlukové bariery, mosty, propustky,...), včetně všech 

podmiňujících úprav.  

 

 
 

4.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

 

Koncepce řešení technické infrastruktury je vyznačena v grafické části územního plánu, výkres č. 

I.B.2b Hlavní výkres - koncepce veřejné  infrastruktury. 
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4.2.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Sídelní část Mladkov, Dolany a Vlčkovice má vybudovanou veřejnou vodovodní síť, v místní části 

Petrovičky není vodovod vybudován.  

Stávající koncepce zásobování vodu ve Vlčkovicích a Petrovičkách je územním plánem respektována. 

S ohledem na návrh trasy přeložky I/11 bude prověřena změna koncepce zásobování vodou 

v Mladkově - nový zdroj nebo propojení na vodovod Lichkov, případně skupinový vodovod Králíky. 

 

Soustavný kanalizační systém zakončený ČOV je v území realizován pouze v Mladkově. V části 

Petrovičky je vybudovaná malá ČOV, ve Vlčkovicích není kanalizace žádná. 

Stávající koncepce likvidace odpadních vod v Mladkově je územním plánem respektována.  

Do doby realizace propojení kanalizace z Petroviček na kanalizační systém Mladkova a systému 

kanalizace s ČOV ve Vlčkovicích je stávající způsob likvidace odpadních vod respektován. 

 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) V místech navrhované zástavby realizovat v předstihu vodovodní a kanalizační síť. 

b) Respektovat požadavek na posílení zdroje vody ve Vlčkovicích.  

c) U stávající zástavby ležící mimo dosah vodovodních řadů respektovat zásobovat pitnou vodou 

individuálně - z domovních studní. 

d) Podporovat realizaci systému odkanalizovaní části Vlčkovice s likvidací splaškových vod na 

ČOV (WT1.) Do doby realizace respektovat, v souladu s platnou legislativou, individuální 

likvidaci odpadních vod od producentů ve Vlčkovicích. 

e) Podporovat realizaci napojení splaškové kanalizace z části Petrovičky na systém kanalizace 

Mladkova s likvidací odpadních vod na ČOV. Do doby realizace respektovat, v souladu 

s platnou legislativou, individuální likvidaci odpadních vod od producentů v Petrovičkách. 

Podporovat rozvoj kanalizační splaškové sítě v části Petrovičky. 

f) Prověřit možnost změny koncepce zásobování vodou v Mladkově - nový zdroj, propojení na 

vodovod Lichkov, příp. na skupinový vodovod Králíky, včetně zvýšení kapacity vodojemu 

g) Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci 

zůstanou na vlastních pozemcích.  

h) V maximální možné míře respektovat plochy a systémy hlavních trubních drenáží - meliorací. 

i) Respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizací dle platného zákona o 

vodovodech a kanalizacích. 

j) Respektovat podmínky činnosti v území chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV 

Žamberk - Králíky 

k) Pro potřeby správy a údržby vodních toků po předchozím projednání s vlastníky pozemků 

mohou dle platného zákona využívat správci vodních toků pozemky související s korytem 

vodního toku v řešeném území do 6 m od břehové čáry na obě strany. 
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4.2.2. ELEKTROROZVODY 

Zásobování obce Mladkov elektrickou energií je řešeno dvěma napěťovými systémy VN - VN 261 a 

VN 566. 

Koncepce zásobování obce Mladkov elektrickou energií je vyhovující a zůstane i nadále zachována. 

 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) V místech navrhované zástavby rozšiřovat rozvody elektrické energie etapovitě v souladu 

s požadavky distributora. 

b) V zastavěné části obce prioritně preferovat rozvody elektrické energie zemním kabelem. 

c) Nutno respektovat ochranná pásma elektrizační soustavy v souladu s platnými právními 

předpisy. 

        

4.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Obec Mladkov není plynofikována, vytápění se řeší individuálně. 

Územní plán Mladkov nenavrhuje plynofikaci obce Mladkov. 

 

4.2.4. TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE 

Stávající koncepce řešení telekomunikací a radiokomunikací není územním plánem dotčena. 

 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) Respektovat stávající trasy telekomunikačních kabelů a radioreléových spojů RS Litický 

Chlum - RKS Praděd a RR Králíky - Mladkov. 

b) Při nové výstavbě nenarušit šíření TV signálu. 

c) Respektovat ochranná pásma telekomunikačních zařízení v souladu s platnými právními 

předpisy, respektovat ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

 
4.2.5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Stávající systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu zůstane zachován. 

V řešeném území nejsou samostatně vymezovány nové plochy pro skládkování odpadu. 

 

 
 

4.3. OBČANSKÁ VYBAVENOST, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

 

Koncepce řešení občanského vybavení a ploch veřejných prostranství je vyznačena v grafické části 

ÚP, výkres č. I.B.2a Hlavní výkres. 

 

Stávající plochy občanského vybavení a veřejných prostranství jsou v územním plánu respektovány.  
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Pro plochy občanského vybavení jsou samostatně vymezovány plochy: 

Plochy občanského vybavení - obecné (OV) 

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH) 

 

Pro plochy veřejných prostranství jsou samostatně vymezovány plochy: 

Plochy veřejných prostranství (PV) 

Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) 

 

V zastavěném území mohou být plochy občanského vybavení a veřejných prostranství součástí jiných 

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

rozdílným způsobem využití.... této dokumentace. 

 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) Respektovat stávající plochy a stavby občanského vybavení a plochy veřejných prostranství. 

b) Vytvořit podmínky pro rozvoj využití stávajících dochovaných objektů systému předválečného 

pevnostního opevnění.  

c) Respektovat návrh rozvojové plochy Z14 pro rozvoj sportovního areálu pod železniční 

zastávkou.   

d) Stavby a zařízení občanského vybavení lze realizovat i na plochách smíšených obytných. 

e) Zajistit podmínky pro další rozvoj občanského vybavení. 

 

 
 

4.4. POŽADAVKY K UPLATŇOVÁNÍ OBRANY STÁTU A OCHRANY OBYVATELSTVA  

 

Územní plán nevymezuje nové samostatné plochy pro obranu státu a ochranu obyvatel. 

 
Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) Při návrhu staveb respektovat požadavky civilní a požární ochrany, dle platných předpisů. 

b) Respektovat podmínky činnosti ve vymezených územích Ministerstva obrany České republiky. 

c) Vytvořit podmínky pro zachování stávajících objektů systému předválečného pevnostního 

opevnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÚP Mladkov – Textová část                                                                                                                                     únor 2016 
 

 
URBAPLAN s.r.o.  17 
 

 

 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 

STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA 
PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 
A PODOBNĚ 

 

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.  

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) 

Plochy vodní a vodohospodářské (W)   

Plochy lesní (NL)  

Plochy lesní - sezónní rekreace (NLr) 

Plochy přírodní (NP)  

Plochy zemědělské (NZ)   

Plochy smíšeného nezastavěného území (NS) 

Plochy smíšeného nezastavěného území - rekreační, sportovní (NSrs) 

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.  

 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) Při činnosti v území respektovat podmínky ochrany přírody. 

b) Při navrhování respektovat a chránit navržený systém ÚSES, včetně interakčních prvků. 

c) Respektovat podmínky činnosti ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

d) Vodní toky, rybníky a údolní nivy patří podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů mezi významné krajinné prvky (VKP), které jsou 

chráněny před poškozováním a ničením.  

e) V území neprovádět úpravy pozemků a meliorace v rozsahu, který by snížil přirozenou 

akumulaci vod, biodiverzitu a ekologickou stabilitu. 

f) Zabezpečit ochranu stávajících solitérních dřevin v krajině a podporovat jejich doplnění. 

Zajistit podmínky pro obnovu tradice solitérních stromů v krajině a doplnění mimolesní zeleně 

dřevinami přirozeného charakteru. 

g) Na všech plochách s rozdílným způsobem využití je možná výsadba zeleně, včetně náhradní 

výsadby. 
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5.1. PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ 
 

- označení ploch je shodné s grafickou částí územního plánu v měřítku 1 : 5 000 

- zkratka funkčního využití odpovídá označení funkcí dle kapitoly 6. Stanovení podmínek pro 

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

 

Územní plán vymezuje následující plochy změn v krajině: 

označení 
plochy navržený funkční způsob využití výměra 

(ha) katastrální území 

K01 NSrs 
- rozšíření dojezdové části sjezdovky v Petrovičkách 0.16 Mladkov 

K02 NP 
- realizace části nadregionálního biokoridoru K 80 1.21 Mladkov 

K03 NP 
- realizace části lokálního biokoridoru LBK 09.2 0.56 Mladkov 

 

 
 

5.2. NÁVRH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 
 

Návrh systému ekologické stability je vyznačen v grafické části územního plánu, výkres č. I.B.2a 

Hlavní výkres. 

 

Územní plán zpřesňuje vymezení skladebných částí ÚSES nadregionálního a regionálního významu a 

vymezuje skladebné částí ÚSES lokálního významu - lokální biocentra, lokální biokoridory a interakční 

prvky. 

 

V řešeném území se jedná o následující skladebné části:  
NRBK - nadregionální biokoridor 

RBC - regionální biocentrum 

RBK - regionální biokoridor 

LBC  - lokální biocentrum 

LBK - lokální biokoridor 

IP - interakční prvek 
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Tabulka skladebných částí ÚSES 

- biokoridory a biocentra 

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 

 

- ochranná zóna 

NRBK K80 

Mladkov,  
Petrovičky u Mladkova, 
Vlčkovice u Mladkova, 
... 

 

- interakční prvky 

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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Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) Respektovat nepřípustné využití „stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES“ 

jako jednu z podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle kapitoly 6. 

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

b) Podporovat realizaci cílového stavu Územního systému ekologické stability 

části nadregionálního biokoridoru NRBK K80 

části ochranné zóny nadregionálního biokoridoru NRBK K80 

části regionálního biocentra RBC 414 U Vysokého kamene 

části regionálního biocentra RBC 492 Hraniční vrch 

části regionálního biocentra RBC 493 Studenský horní les 

regionálního biokoridoru RK 819 mezi NRBK K80 a RBC 492  

c) Zabezpečit realizaci cílového stavu Územního systému ekologické stability  

lokální biocentrum  LBC 1 Vysoký kámen 

lokální biocentrum  LBC 2 Šibeniční vrch 

lokální biocentrum  LBC 3 Na spáleništi 

lokální biocentrum  LBC 4 Adam 

lokální biocentrum  LBC 5 Dolany 

lokální biocentrum  LBC 7 Mladkov 

lokální biocentrum  LBC 8 Pod Mlýnským vrchem 

lokální biocentrum  LBC 9.1 U Vlčkovic 

lokální biocentrum  LBC10 Písklavý borek 

lokální biocentrum  LBC12 Nad silnicí 

lokální biocentrum  LBC13 V zatáčce 

lokální biokoridor LBK 6 Tichá Orlice 

lokální biokoridor LBK 9.2  NRBK K80 - LBC 9.1 

lokální biokoridor LBK 11 k NRBK K80 

d) Zachovat přírodní stav vymezených interakčních prvků v území 

interakční prvek  IP1 potok v Petrovičkách 

interakční prvek  IP2 vodoteč pod Kostelním vrchem „Ve spáleništi“  

interakční prvek  IP3 vodoteč od Kafčáku po ústí 

interakční prvek  IP4 Studenský potok 

interakční prvek  IP5 vodoteč pod Hejnovem 

        
 

5.3. PROSTUPNOST KRAJINY 

 

Územní plán respektuje na správním území obce Mladkov stávající vyhovující propustnost krajiny. 

Vzájemné propojení samostatných sídelních částí územní plán nenavrhuje 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) V rámci realizace přeložky silnice I/11 navrhnout taková řešení, jež budou minimalizovat 

zásahy do propustnosti krajiny. 
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5.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

 

Územní plán nevymezuje samostatné plochy pro realizaci protierozních opatření. 

V území mohou být plochy pro realizaci protierozních opatření součástí jiných ploch s rozdílným 

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

způsobem využití.... této dokumentace. 

 

 
 

5.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 

Územní plán nevymezuje samostatné plochy pro realizaci protipovodňových opatření. 

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. 

 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) Respektovat podmínky činnosti v záplavovém území dle příslušných právních předpisů. 

b) Využití části zastavitelné plochy Z14 vymezené v záplavovém území je podmíněno 

respektováním podmínek činnosti v záplavových územích dle platné legislativy  

c) Na nových zastavitelných plochách pro bydlení splnit požadavek vsakování dešťových vod na 

pozemcích staveb dle příslušných právních předpisů. 

 

 
 

5.6. REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

Pro plochu sjezdovky v Petrovičkách u Mladkova vymezuje územní plán na nezastavěném území 

následující plochu s rozdílným způsobem využití: 

Plochy smíšeného nezastavěného území - rekreační, sportovní (NSrs) 

 

Opatření k zajištění cílů ÚP: 

a) Respektovat podmínky činnosti v ploše smíšeného nezastavěného území - rekreační, 

sportovní. 

b) Respektovat návrh změny v krajině K01 na rozšíření dojezdové plochy sjezdovky 

v Petrovičkách.   

 
 

5.7. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTÝCH SUROVIN 

 

V územním plánu nejsou vymezovány plochy pro těžbu nerostů. 
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 

POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO 
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 
§ 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO 
RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A 
STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

 

 
 

6.1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE DLE HLAVNÍHO VYUŽITÍ ČLENĚNO NA: 

 

Řešené území je podle způsobu využití členěno do následujících ploch s rozdílným způsobem využití.  

 

Plochy bydlení 

1.  Plochy bydlení v bytových domech (BH) 

2. Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) 

 

Plochy rekreace 

3. Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

4. Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ) 

 

Plochy občanského vybavení 

5. Plochy občanského vybavení - obecné  (OV) 

6. Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)  

7. Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH) 

 

Plochy smíšené obytné 

8. Plochy smíšené obytné - centrální  (SC) 

9. Plochy smíšené obytné - venkovské  (SV) 

  

Plochy veřejných prostranství 

10. Plochy veřejných prostranství (PV) 

11. Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň (ZV) 
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Plochy dopravní infrastruktury 

12. Plochy dopravní infrastruktury - silniční  (DS)  

13. Plochy dopravní infrastruktury - drážní   (DZ) 

 

Plochy technické infrastruktury 

14. Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) 

 

Plochy výroby a skladování 

15. Plochy výroby a skladování - nerušící výroba (VL) 

16. Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ) 

 

Plochy systému sídelní zeleně 

17. Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS) 

18. Plochy zeleně - přírodního charakteru (ZP) 

 

Plochy vodní a vodohospodářské 

19. Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

 

Plochy zemědělské 

20. Plochy zemědělské (NZ) 

 

Plochy lesní 

21. Plochy lesní (NL) 

22. Plochy lesní - sezonní rekreace (NLr) 

 

Plochy přírodní 

23. Plochy přírodní (NP) 

 

Plochy smíšené nezastavěného území 

24. Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

25. Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační, sportovní (NSrs) 
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6.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

Vymezenému způsobu využití ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel 

umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná 

opatření, která podmínkám využití ploch s rozdílným způsobem využití neodpovídají, nesmějí být na 

těchto plochách umístěny nebo povoleny. 

 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vyznačeny v grafické části územního plánu, ve výkrese č. 

I.B.2a Hlavní výkres.  

 

Ke každému typu ploch jsou územním plánem stanoveny: 

• podmínky pro využití ploch s určením: 

- hlavní využití 

- přípustné využití 

- podmíněně přípustné využití 

- nepřípustné využití 

• podmínky prostorového uspořádání dle platných právních předpisů, pokud není uvedeno jinak 

 

Hlavní využití - definuje přípustné využití nesoucí funkce hlavního využití. 

Přípustné využití - definuje využití, která doplňují funkci hlavního využití tak, aby funkční využití staveb 

a zařízení bylo optimální. 

Podmíněně přípustné využití - definuje využití, které je přípustné za splnění stanovených podmínek. 

Nepřípustné využití - funkce, které jsou na plochách, ve stavbách a zařízeních vymezené plochy 

s rozdílným způsobem využití nevhodné, škodlivé, způsobující závady na životním prostředí a 

neslučující se s funkcí hlavní. 

 

 
Společné podmínky pro využití všech ploch zasahujících do plochy koridoru dopravní 
infrastruktury D01 (DSk): 

- stavby vyžadující územní rozhodnutí nebo územní souhlas lze v ploše koridoru dopravní 

infrastruktury realizovat pouze se souhlasem oprávněného investora přeložky silnice I/11  
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  1. PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH 
 

Plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu. 
 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- bydlení v bytových domech 
 

Přípustné využití: 
- bydlení ve skupinových formách rodinných domů 
- stavby lokálního občanského vybavení  
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- sportovní a dětská hřiště  
- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  
- další stavby a zařízení (včetně podnikání), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 

bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům 
v takto vymezené ploše 
 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré nové stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město 
- veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých 

životních podmínek přesáhují hranici pozemku 
 
 

 
 
 
 
 

    podmínky prostorového uspořádání 

 
- nová zástavba, dostavby a změny staveb budou respektovat stávající urbanistickou 

a architektonickou strukturu okolní zástavby a nepřekročí výškovou hladinu okolní 
zástavby 

- zástavba nebytového charakteru o zastavěné ploše do 200 m2  
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  2. PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ                       BV 
 

Plochy rodinných domů venkovského charakteru s příměsí nerušících obslužných funkcí, 
zejména chovu drobného zvířectva a pěstitelství nesloužící k podnikatelskému využití. 

 

    způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím 
 

Přípustné využití: 
- zástavba bytovými domy s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím 
- související stavby lokálního občanského vybavení  
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- stavby a zařízení pro samozásobitelskou zemědělskou činnost 
- stavby pro individuální rekreaci 
- sportovní a dětská hřiště 
- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  
- 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 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- stavby a činnosti na zastavitelných ploch Z16 a Z17 
Podmínka: Realizace navazující části podmiňujícího dopravního napojení Z15. 

- stavby a činnosti na zastavitelné ploše Z07, Z20 a Z23 
Podmínka: Investor musí prokázat splnění hygienických limitů hluku dle příslušných 
právních předpisů. Případná technická opatření proti hluku budou uplatňována jako 
podmínka vůči investorům. 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré nové stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město 
- veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých 

životních podmínek přesáhují hranici pozemku 
- veškeré nové stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím a dále:  
mobilní domy 

 
    podmínky prostorového uspořádání 

 
- nová zástavba, dostavby a změny staveb budou respektovat stávající urbanistickou 

a architektonickou strukturu okolní zástavby a nepřekročí výškovou hladinu okolní 
zástavby 

- zástavba nebytového charakteru o zastavěné ploše do 200 m2  
- novou zástavbu, vyjma oplocení, umísťovat nejméně 25 m od okraje lesa 
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  3. PLOCHY REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI                      RI 
 

Plochy pro rodinnou rekreaci. 
 

   způsob využití 
 

Hlavní využití:  
- stavby pro rodinnou rekreaci 

 
Přípustné využití: 

- stavby pro ostatní formy dočasného ubytování 
- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území 
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- sportovní a dětská hřiště 
- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  
- další stavby a zařízení, které souvisejí s rekreací a jsou s ní slučitelné (např. související 

lokální občanská vybavenost, informační a turistické služby, hygienické zařízení apod.) 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- stavby pro trvalé bydlení 

Podmínka: Pouze ve stávajících objektech v Petrovičkách s prokázáním likvidace 
odpadních vod dle platné legislativy. 

- nové stavby pro dočasné ubytování s lůžkovou kapacitou vyšší než 20 lůžek a změny 
stávajících staveb, které svou podstatou tuto kapacitu překročí 
Podmínka: Investor musí prokázat únosnost krajiny. 

 
Nepřípustné využití:  

- veškeré nové stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy  
- veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých 

životních podmínek přesáhují hranici pozemku 
- veškeré nové stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím a dále:  
mobilní domy 
samostatné objekty pro skladování 
samostatné garáže 

 

    podmínky prostorového uspořádání 
 

- polohové a výškové situování staveb bude respektovat urbanistickou a architektonickou 
strukturu okolní zástavby, tzn. v údolí potoka umisťovat pouze stavby s výrazně 
protaženým půdorysem a hřbetem střechy ve směru údolí 

- nová zástavba o zastavěné ploše do 200 m2  
- nová zástavba v těsné vazbě na nivu potoka, včetně zastavitelných ploch Z30, Z32, Z34 

a Z35, nejvýše s jedním nadzemním podlažím a podkrovím 
- nová zástavba mimo nivy potoka nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, a 

zároveň výška střešní římsy nepřesáhne 7 m a hřeben střechy 12 m nad stávající (rostlý) 
terén v nejnižším místě stavebního pozemku 

- novou zástavbu, vyjma oplocení, umísťovat nejméně 25 m od okraje lesa 
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  4. PLOCHY REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ  OSADY                     RZ 
 

Plochy zahrádek v Mladkově pod kravínem. 
 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- stavby pro rekreaci na ploše zahrádek  
 
Přípustné využití: 

- skleníky, stavby a konstrukce pro drobnou pěstitelskou a chovatelskou činnost 
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- sportovní a dětská hřiště 
- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  
- další stavby a zařízení, které souvisejí s rekreací a jsou s ní slučitelné (např. 

související lokální občanská vybavenost, informační a turistické služby, hygienické 
zařízení apod.) 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno 

 
Nepřípustné využití:  

- veškeré nové stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a dále:  
mobilní domy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    podmínky prostorového uspořádání 

 
- nová zástavba o zastavěné ploše do 50 m2 a nejvýše jedním nadzemním podlažím a 

podkrovím 
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5. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OBECNÉ                     OV 
 

Samostatně vymezené plochy občanského vybavení. 
 

   způsob využití 
 

Hlavní využití:  
- stavby a zařízení pro školství a kulturu 
- stavby a zařízení církevní 
- stavby a zařízení pro veřejnou správu 
- stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči 
- stavby a zařízení veterinární 
- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva 
- stavby a zařízení pro maloobchodní prodej 
- stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování 
- stavby a zařízení pro nevýrobní služby 
- stavby a zařízení pro neveřejnou administrativu 
- stavby a zařízení pro vědu a výzkum 

 
Přípustné využití: 

- stavby a zařízení souvisejících nevýrobních služeb 
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  
- komunikace pro pěší a cyklisty  
- sportovní a dětská hřiště 
- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře 

 
Podmíněně přípustné využití:  

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport 
Podmínka: Pouze jako provozní součást staveb nebo areálů. 

- stavby pro bydlení (např. služební, zaměstnanecké, ...) 
Podmínka: Pouze jako provozní součást staveb nebo areálů. 

- stavby pro individuální rekreaci 
Podmínka: Pouze v rámci zastavitelné plochy Z31. 

- nové stavby pro dočasné ubytování s lůžkovou kapacitou vyšší než 20 lůžek a změny 
stávajících staveb, které svou podstatou tuto kapacitu překročí 
Podmínka: Investor musí prokázat únosnost krajiny. 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré nové stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy  
- veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých 

životních podmínek přesáhují hranici pozemku 
- veškeré nové stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím a dále:  
mobilní domy 

 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- nová zástavba, dostavby a změny staveb budou respektovat stávající urbanistickou 
a architektonickou strukturu okolní zástavby a nepřekročí výškovou hladinu okolní 
zástavby 
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  6. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ                   OS 
 
      Plochy sloužící pro stavby zařízení tělovýchovy a sportu. 
 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:   

- sportovní hřiště  
- koupaliště, plavecký bazén  
- tělocvičny, fitcentra 
- kluziště 
- klubovny a šatny, tribuny 
- dětská hřiště 
- areál hasičských sportů 
- kynologický areál, cvičiště 

 
Přípustné využití: 

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- garáže pro uživatele a návštěvníky  
- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení (např. služební, zaměstnanecké, ...) 
Podmínka: Pouze jako provozní součást areálů a při prokázání splnění hygienických 
limitů dle příslušných právních předpisů. 

- využití části zastavitelné plochy Z14 v záplavovém území 
Podmínka: Respektování podmínek činnosti v záplavových územích dle platné 
legislativy. 

- nové stavby doplňkového občanského vybavení vyjma hlavního využití o zastavěné 
ploše do 300 m2 včetně 
Podmínka: Pouze jako provozní součást areálů. 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré nové stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy  
- veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých 

životních podmínek přesáhují hranici pozemku 
- veškeré nové stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím a dále:  
mobilní domy 

 
 

podmínky prostorového uspořádání 

 
- nejsou stanoveny 
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7. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOVY OH 
 

Plochy určené k veřejnému pohřbívání s doprovodnou zelení a stavbami souvisejícími 
s provozem hřbitova. 

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- plochy hřbitovů a veřejných pohřebišť 
- stavby pro pohřbívání  

 
Přípustné využití: 

- účelové komunikace, komunikace pro pěší  
- související technická infrastruktura  
- stavby pro maloobchodní prodej a administrativu související s provozem hřbitova a 

pohřebnictvím 
- stavby pro skladování související s provozem hřbitova a pohřebnictvím 
- parkovací plochy pro uživatele a návštěvníky  
- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 
 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

podmínky prostorového uspořádání 

 
- nejsou stanoveny 
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8. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - CENTRÁLNÍ                      SC 
 

Plochy smíšené obytné v centrální části města využívané zejména pro bydlení v bytových 
domech a obslužnou sféru místního i nadmístního významu. 

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- polyfunkční stavby pro bydlení, a občanskou vybavenost v centrální části Mladkova 
  

Přípustné využití: 
- bydlení v bytových domech a rodinných domech 
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- vestavěné garáže jako doplňující využití k funkci hlavní 
- stavby a zařízení občanského vybavení netvořící ucelené areály 
- dětská hřiště 
- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení drobné výroby a služeb, tzn. výroby a netovárního charakteru 
malého objemu přepravy a malým počtem zaměstnanců (do 10 osob)  
Podmínka: Pouze jako integrovaná součást polyfunkčního objektu bydlení nebo 
občanské vybavenosti a při splnění hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby dle příslušných právních předpisů. 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy  
- veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých 

životních podmínek přesáhují hranici pozemku 
- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
 
 
 
 

 

podmínky prostorového uspořádání 

 
- nová zástavba, dostavby a změny staveb budou respektovat stávající urbanistickou 

a architektonickou strukturu okolní zástavby a nepřekročí výškovou hladinu okolní 
zástavby 
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9. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ                      SV 
 

Plochy smíšené obytné ve venkovské a příměstské zástavbě využívané zejména pro bydlení v 
rodinných domech (vč. domů a usedlostí s hospodářským zázemím), pro obslužnou sféru 
místního významu a nerušící výrobní činnosti. 
 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- stavby pro bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím 
- stavby a zařízení pro nerušící podnikatelskou činnost 

  
Přípustné využití: 

- zástavba bytovými domy s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím 
- stavby a zařízení občanského vybavení lokálního významu 
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- stavby a zařízení pro samozásobitelskou zemědělskou činnost 
- stavby a zařízení pro dopravní vybavenost území 
- stavby a zařízení pro individuální rekreaci 
- sportovní a dětská hřiště 
- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  

 
Podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení drobné výroby a služeb, tzn. výroby a netovárního charakteru 
malého objemu přepravy a malým počtem zaměstnanců (do 10 osob)  
Podmínka: Pouze jako integrovaná součást polyfunkčního objektu bydlení nebo 
občanské vybavenosti a při splnění hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby dle příslušných právních předpisů. 

- zástavba zastavitelné plochy Z01  
Podmínka: Bez možnosti staveb pro trvalé bydlení. 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město 
- veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých 

životních podmínek přesáhují hranici pozemku 
- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím  
 
 

podmínky prostorového uspořádání 

 
- nová zástavba, dostavby a změny staveb budou respektovat stávající urbanistickou 

a architektonickou strukturu okolní zástavby a nepřekročí výškovou hladinu okolní 
zástavby 

- novou zástavbu nebytového charakteru o zastavěné ploše do 200 m2  
- novou zástavbu, vyjma oplocení, umísťovat nejméně 25 m od okraje lesa 
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  10. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ                       PV 
 
     Plochy pro zajištění významné funkce prostorotvorné a komunikační. 
 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- plochy veřejných prostranství (zejména náměstí) 
 

Přípustné využití: 
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství 
- plochy veřejné zeleně 
- parkovací plochy pro uživatele a návštěvníky  
- tržiště 
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- dětská hřiště 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení občanského vybavení  
Podmínka: Slučitelné s účelem veřejných prostranství. 
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a zařízení narušující charakter prostoru 
- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

podmínky prostorového uspořádání 

 
- nejsou stanoveny 
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  11. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ ZV 
 

Plochy veřejné zeleně ve formě ucelených porostů, které v zástavbě plní funkci rekreační, 
estetickou, zdravotně hygienickou a krajinně ekologickou. 
 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- veřejná zeleň, park  
- komunikace pro pěší a cyklisty 

 
Přípustné využití: 

- sportovní a dětská hřiště 
- veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře  
- účelové komunikace  
- stavby a zařízení související se správou a údržbou 
- liniové stavby pro technickou vybavenost, objekty lokální technické vybavenosti 
- vodní plochy a toky do 500 m2 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a zařízení narušující charakter prostoru 
- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- zástavba budovami o zastavěné ploše do 16 m2 včetně  
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 12. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ                       DS 
 

Plochy dopravní infrastruktury - silniční zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních 
komunikací a dopravního vybavení území.  

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- silnice a místní komunikace včetně chodníků 
- účelové komunikace 
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- stavební součásti komunikací (např. náspy, zářezy, valy, opěrné zdi, mosty, ...)  
- stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů - dopravních se systémem 

ekologické stability, s technickou infrastrukturou apod. 
 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích  
- veřejné odstavné a parkovací plochy 
- autobusové zastávky 
- dopravní a technická infrastruktura  
- zeleň ochranná a izolační 
- veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stavby a činnosti pro revitalizační opatření v krajině, pro protipovodňová opatření  

 
Podmíněně přípustné využití: 

- stavby čerpacích stanic pohonných hmot včetně služeb pro motoristy 
Podmínka: Vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých životních podmínek 
nepřesáhují hranici pozemku. 

- využití zastavitelné plochy Z27 
Podmínka: Respektovat významný krajinný prvek -  údolní nivu vodoteče. 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy  
- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
 

 
 
 

podmínky prostorového uspořádání 

 
- nejsou stanoveny 
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  13. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - DRÁŽNÍ                       DZ 
 

Plochy dopravní infrastruktury - drážní zahrnují zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, 
opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní 
dopravu. 

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- železniční tratě a kolejiště železničních stanic 
- stavby pro železniční dopravu - výpravní budovy, stavby pro odbavování cestujících, 

čekárny apod. 
- stavební součásti železničních tratí (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, ...) 

 
Přípustné využití: 

- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
- stavby pro dočasné ubytování zaměstnanců 
- stavby a zařízení pro maloobchodní prodej, veřejné stravování jako doplňkové 

aktivity péče o cestující 
- stavby pro administrativu, správu a provoz železniční dopravy 
- stavby pro skladování související s provozem železniční dopravy 
- stavby pro technologické vybavení související s provozem železniční dopravy 
- stavby pro nakládání s odpady (třídírny, překladiště apod.) související s provozem 

železniční dopravy 
- odstavné a parkovací plochy 
- skladové a manipulační plochy 
- liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití 
- zeleň ochranná a izolační 
- veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře 
- vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících 

plochy drážní dopravy 
- stavby a činnosti pro revitalizační opatření v krajině, pro protipovodňová opatření  

 
Podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení (služební, zaměstnanecké) 
Podmínka: Pouze jako provozní součást areálů. 

 
Nepřípustné využití: 

- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 
využitím 
 

 
 

podmínky prostorového uspořádání 

 
- nejsou stanoveny 
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  14. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ                      TI 
 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně 
související zařízení technického vybavení.  

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:   

- stavby a zařízení pro zásobování vodou 
- stavby a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod 
- stavby a zařízení pro zásobování elektrickou energiemi 
- stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace 

 
Přípustné využití: 

- stavby související se správou a provozem staveb a zařízení technického vybavení 
(např. stavby pro skladování) 

- stavby pro technologické vybavení 
- místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
- garáže pro osobní, nákladní a speciální vozidla a mechanizaci 
- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla a 

mechanizaci 
- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže 
- stavby pro drobnou výrobu a služby související se správou staveb a sítí technického 

vybavení 
- plochy zeleně 
- veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře  
- stavby a činnosti pro revitalizační opatření v krajině, pro protipovodňová opatření  

  
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy  
- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
 
 

 
 

 

podmínky prostorového uspořádání 

 
- nejsou stanoveny  
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 15. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - NERUŠÍCÍ VÝROBA VL 
 

Plochy sloužící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž 
nároky na přepravu nevyvolávají přetížení místní dopravy a případný negativní vliv jejich 
technologií a činností nezasahuje mimo hranice areálu. 
 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- výroba a skladování, kde negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice 
areálu 

 
Přípustné využití: 

- stavby pro drobnou výrobu a služby 
- stavby zemědělské výroby 
- stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby 
- stavby a zařízení související se správou a provozem  
- stavby občanské vybavenosti a služeb 
- technická a dopravní infrastruktura 
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- odstavné a parkovací plochy 
- plochy zeleně a vodní plochy 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení (např. služební, zaměstnanecké, ...) 
Podmínka: Pouze jako provozní součást staveb nebo areálů. 

- nakládání s odpady 
Podmínka: Povolení nakládání s odpady dle příslušných právních předpisů. Pouze 
jako provozní součást staveb nebo areálů. 
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy  
- veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých 

životních podmínek přesáhují hranici pozemku 
- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
 
 
 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- novou zástavbu na rozhraní volné krajiny lze umisťovat minimálně 10 m od hranice 
volné krajiny a území určeného k zástavbě 

- nová zástavba, dostavby a změny staveb budou respektovat stávající urbanistickou 
a architektonickou strukturu okolní zástavby a nepřekročí výškovou hladinu okolní 
zástavby 
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  16. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA VZ 
 

Plochy sloužící pro umístění staveb a zařízení zemědělské výroby. 
 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- stavby pro chov hospodářských zvířat 
- stavby pro skladování produktů živočišné výroby 
- stavby pro přípravu a skladování krmiv a steliva 
- stavby pro pěstování rostlin 
- stavby pro skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby 

 
Přípustné využití: 

- stavby pro skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a 
rostlinných produktů a pro zemědělské služby 

- stavby pro přidruženou výrobu 
- stavby doplňkové občanské vybavenosti související s hlavním využitím 
- stavby doplňkové dopravní infrastruktury související s hlavním využitím 
- stavby související se správou, provozem a údržbou zařízení 
- garáže pro osobní, nákladní a speciální vozidla a mechanizaci 
- odstavné a parkovací plochy  
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  
- místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
- plochy zeleně 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení (např. služební, zaměstnanecké, ...) 
Podmínka: Pouze jako provozní součást staveb nebo areálů. 

- nakládání s odpady 
Podmínka: Povolení nakládání s odpady dle příslušných právních předpisů. Pouze jako 
provozní součást staveb nebo areálů. 

- bioplynová stanice 
Podmínka: Výroba zajištěna výhradně zpracováním zemědělských produktů a 
bioodpadu. 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy  
- veškeré nové stavby a zařízení, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení zdravých 

životních podmínek přesáhují hranici pozemku, případně vymezené ochranné pásmo 
- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- novou zástavbu na rozhraní volné krajiny lze umisťovat minimálně 10 m od hranice 
volné krajiny a území určeného k zástavbě 

- nová zástavba, dostavby a změny staveb budou respektovat stávající urbanistickou 
a architektonickou strukturu okolní zástavby  
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  17. PLOCHY ZELENĚ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ ZS 
 

Plochy sídelní zeleně v zastavěném a zastavitelném území, výjimečně i v nezastavěném území, 
které nejsou začleněny do ploch jiného způsobu využití. 

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- samostatně vymezené zahrady a ovocné sady 
- samostatně vymezené plochy zeleně občanské vybavenosti a výroby 

 
Přípustné využití: 

- soukromá sportovní a dětská hřiště 
- prvky drobné architektury a mobiliáře  
- stavby a zařízení technické infrastruktury  
- účelové, cyklo a pěší komunikace 
- vodní plochy a toky 
- stavby související se správou a údržbou 
- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat v 

nezastavěném území dle příslušného právního předpisu, vyjma nepřípustných 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- plochy pro parkování osobních automobilů uživatelů   

Podmínka: Pouze v zastavěném území.     
- soukromé bazény 

Podmínka: Pouze v zastavěném území. 
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 
 

 
 
 
 
 

 
 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- zástavba budovami o zastavěné ploše do 25m2 včetně a maximální výšce objektu 5m 
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  18. PLOCHY ZELENĚ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU ZP 
 

Plochy zeleně v zastavěném území udržované v přírodě blízkém stavu, které mohou plnit 
funkci prvků územního systému ekologické stability, protierozní, estetickou i rekreační.  

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu např. jako součást systému 
ekologické stability 

- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti zemědělského půdního 
fondu, jež souhrnně vytvářejí plochy původních a přírodě blízkých ekosystémů a 
zajišťují tak uchování druhového a genového bohatství spontánních druhů a 
organismů - fauny a flory 

 
Přípustné využití: 

- zahrady, travnaté plochy, pastviny 
- plochy vodních toků a vodních ploch udržované v přírodě blízkém stavu 
- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nenarušenou existenci 

a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a 
krajiny 

- protierozní prvky přírody 
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stavby a zařízení technická infrastruktura, které nenarušují hlavní využití  
- účelové, cyklo a pěší komunikace 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- nebí stanoveno  
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a dále: 

stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 
 

 
 
 
 
 
 

podmínky prostorového uspořádání 

 
- nejsou stanoveny  
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  19. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ W 
 

Koryta vodních toků a vodní plochy, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko-stabilizační, 
estetické, rekreační a hospodářské a zároveň jsou i významnými krajinnými prvky. Mohou být 
součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES). 

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- vodní plochy a toky přirozené, upravené i umělé, které plní funkci 
vodohospodářskou, ekologicko stabilizační, rekreační, estetickou či hospodářskou 

 
Přípustné využití: 

- stavby a zařízení určené pro vodohospodářské využití, např. pro chov ryb 
- stavby a zařízení určená k protipovodňové ochraně 
- břehové porosty vodních ploch a toků 
- zavodněné a suché rýhy 
- stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, výpusti, hráze, ochranné a 

opěrné zdi, energetická zařízení aj.) 
- stavby a zařízení související se správou a údržbou 
- účelové a pěší komunikace 
- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat v 

nezastavěném území dle příslušného právního předpisu 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno  

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a dále: 
stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 

 
 
 
 
 
 
 
 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- nejsou stanoveny  
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  20. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ NZ 
 

Plochy sloužící k hospodaření na zemědělské půdě, primárně využívané jako plochy orné půdy 
a pastviny. 

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- plochy zemědělsky využívané 
 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétné lokalitu 

nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy  
- zemědělské účelové komunikace 
- protierozní prvky přírody, travní porosty se solitérními stromy, eventuelně s drobnými 

remízy, porosty podél mezí 
- keřové a nelesní stromové porosty 
- stavby sloužící k vodohospodářským melioracím pozemků  
- zavodněné a suché rýhy  
- plochy rychle rostoucích dřevin (dle registru půdy) 
- prvky drobné architektury a mobiliáře  
- stavby, zařízení a opatření k zajištění protipovodňové ochrany 
- účelové, cyklo a pěší komunikace 
- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat v 

nezastavěném území dle příslušného právního předpisu, vyjma nepřípustných 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura 

Podmínka: Investor stavby musí prokázat, že nemůže dosáhnout realizace svého 
záměru jiným způsobem. 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím  

 
 
 
 
 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- nejsou stanoveny  
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  21. PLOCHY LESNÍ NL 
 

Plochy lesní, zastávající funkci hospodářskou, vodohospodářskou, rekreační, estetickou, 
půdoochrannou a ekologicko-stabilizační. Jsou obecně významným krajinným prvkem a 
mohou být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES). 

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- plochy lesa se zastoupením produkčních a mimoprodukčních funkcí - rekreačních, 
ekologických, přírodních a krajinotvorných 
 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, 

hrazení bystřin a strží, odvodnění lesní půdy) 
- vodní toky a vodní plochy  
- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující 

odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa podle ustanovení příslušných 
právních předpisů 

- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stávající plochy nelesní zeleně 
- cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních 

cestách 
- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat v 

nezastavěném území dle příslušného právního předpisu, vyjma nepřípustných 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím a dále: 

stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 
 

 
 
 
 
 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- nejsou stanoveny  
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  22. PLOCHY LESNÍ - SEZONNÍ REKREACE NLr 
 

Plochy lesní, zastávající funkci hospodářskou, vodohospodářskou, rekreační, estetickou, 
půdoochrannou a ekologicko-stabilizační. Plocha areálu pro letní tábor v lokalitě U bunkru nad 
Mladkovem. 

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- stavby a zařízení sezónního letního tábora na ploše lesa 
 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, 

hrazení bystřin a strží, odvodnění lesní půdy) 
- vodní toky a vodní plochy  
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stávající plochy nelesní zeleně 
- cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních 

cestách 
- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující 

odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa podle ustanovení příslušných 
právních předpisů 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat v 
nezastavěném území dle příslušného právního předpisu, vyjma nepřípustných 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím a dále: 
stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 

 
 
 
 
 
 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- nejsou stanoveny  
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  23. PLOCHY PŘÍRODNÍ NP 
 

Plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu, které mohou plnit funkci prvků ÚSES, 
protierozní, estetickou i rekreační. Samostatně vymezené plochy zajišťující podmínky pro 
ochranu přírody a krajiny. 

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, jež souhrnně vytvářejí plochy původních, 
přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a 
genového bohatství spontánních druhů 

- plochy skladebných částí územních systémů ekologické stability 
 

Přípustné využití: 
- zahrady, travnaté plochy, pastviny 
- plochy zeleně zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní 

ekologicky méně stabilní části krajiny 
- vodní toky a vodních plochy udržované v přírodě blízkém stavu 
- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nenarušenou existenci 

a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a 
krajiny 

- protierozní prvky přírody 
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- účelové komunikace pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků 
- cyklo a pěší komunikace po stávajících cestách 
- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat v 

nezastavěném území dle příslušného právního předpisu, vyjma nepřípustných 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- stavby a zařízení technické infrastruktury, včetně staveb a zařízení pro technické 

zasněžování 
Podmínka: Nebude narušeno hlavní využití území. 

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím a dále: 

stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 
 
 
 

 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- nejsou stanoveny  
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  24. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  NS 
 

Nezastavěné plochy s polyfunkčním využitím území, kde přírodní ekosystémy jsou 
v rovnocenném postavení s hospodářským využíváním.  

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- plochy převážně krajinné zeleně zajišťující ve vyváženém poměru mimoprodukční a 
produkční funkce - trvalou existenci přírodě blízkých nebo pozměněných ekosystémů 
a zemědělsky obhospodařovaných ploch s vyváženým poměrem přírodních a 
kulturních prvků 

 
Přípustné využití: 

- plochy ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření  
- vodní toky a vodní plochy  
- stavby nebo opatření k zadržování vody v krajině, ke zpomalení odtoku (revitalizační 

opatření na vodních tocích, zasakovací pásy, travnaté průlehy) 
- účelové komunikace pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, pro 

zajištění průchodnosti krajiny 
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura 
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- přírodní hřiště, prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat v 

nezastavěném území dle příslušného právního předpisu, vyjma nepřípustných 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno  

 
Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a dále: 
stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 

 
 

 
 
 

 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- nejsou stanoveny  
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  25. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - REKREAČNÍ, SPORTOVNÍ NSrs 
 

Nezastavěné plochy s polyfunkčním využitím území, kde přírodní ekosystémy jsou 
v rovnocenném postavení s rekreačně sportovním využíváním. V řešeném území sem patří 
zatravněné plochy sjezdovky v Petrovičkách.  

 

   způsob využití 

 
Hlavní využití:  

- sjezdové tratě 
 
Přípustné využití: 

- plochy ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření  
- vodní toky a vodní plochy  
- stavby nebo opatření k zadržování vody v krajině, ke zpomalení odtoku (revitalizační 

opatření na vodních tocích, zasakovací pásy, travnaté průlehy) 
- stavby a zařízení pro technické zasněžování 
- účelové komunikace pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, pro 

zajištění průchodnosti krajiny 
- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura 
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- drobné objekty související s hlavní sportovně rekreační funkcí  
- nekrytá zařízení pro sport a rekreaci 
- přírodní hřiště, prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat v 

nezastavěném území dle příslušného právního předpisu, vyjma nepřípustných 
 
Podmíněně přípustné využití: 

- terénní úpravy většího rozsahu 
Podmínka: Nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana. 
 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a dále: 

stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 
 
 
 

 
 
 

podmínky prostorového uspořádání 
 

- nejsou stanoveny  
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7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby a plochy asanací jsou vyznačeny ve Výkresu veřejně 

prospěšných staveb, opatření a asanací, příloha č. I.B.3. 

 

 
 

7.1. SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT  

 

(označení staveb se shoduje s výkresem č. I.B.3) 

 

Dopravní infrastruktura  WD  

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

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

- ve prospěch:  Česká republika 

- dotčené pozemky:   

katastrální území Mladkov  
 

Technická infrastruktura  WT 
WT1. Odkanalizovaní části Vlčkovice s likvidací odpadních vod na ČOV  

- ve prospěch:  Obec Mladkov 

- dotčené pozemky:   

katastrální území Vlčkovice u Mladkova  

 
 

7.2. SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM 
A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

(označení staveb se shoduje s výkresem č. I.B.3) 

 

Založení skladebných částí systému ekologické stability  WU 

WU1. Realizace části nadregionálního biokoridoru K80 

- ve prospěch:  Krajský úřad Pardubického kraje 

- dotčené pozemky:   

katastrální území Mladkov  
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WU2. Realizace části lokálního biokoridoru LBK09.2 

- ve prospěch:  Obec Mladkov 

- dotčené pozemky:   

katastrální území Mladkov  

      

 
 

7.3. SEZNAM STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

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

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 

 
 

7.4. SEZNAM PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

 

V řešeném území nejsou vymezovány plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit. 

 

 
 

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH 
JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ DLE § 5 ODST. 1 

KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 

Územní plán nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo. 

  

 

 
 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

 

Územní plán Mladkov nestanovuje podle § 50 odst. 6 stavebního zákona žádná kompenzační 

opatření.   

 



 

ÚP Mladkov – Textová část                                                                                                                                     únor 2016 
 

 
URBAPLAN s.r.o.  52 
 

 

 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

Plochy a koridory územních rezerv nejsou v územním plánu vymezeny. 

 

 

 
 

11. VY\MEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII 
DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 

Územním plánem nejsou navrženy plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 

využití zpracování územní studie. 

 

 

 
 

12. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Návrh Územního plánu Mladkov obsahuje (bez odůvodnění územního plánu) : 

 
- textovou část, která obsahuje 52 stran vydávaného textu 
- grafickou část, která obsahuje 4 výkresy na 4 listech: 

I.B.1 Výkres základního členění území 1 : 10 000  

I.B.2a Hlavní výkres 1 : 5 000  

I.B.2b Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury  1 : 5 000  

I.B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací     1 : 5 000  

 

 


