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B.1) ODŸVODNÃNÍ ÚP MLADOTICE - TEXTOVÁ »ÁST
1)

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

1.1) Poûadavky vypl˝vající z PÚR »R
Správní obvod ORP Kralovice, jehoû souËástí je i ¯eöené území, není souËástí rozvojové oblasti,
osy nebo specifické oblasti. V ¯eöeném území nejsou stanoveny poûadavky na vymezení koridor˘
technické nebo dopravní infrastruktury.
1.2) Poûadavky vypl˝vající z ÚPD vydané krajem
ZÚR PlzeÚského kraje v ¯eöeném území vymezuje v ¯eöeném území plochy a koridory nad
místního v˝znamu (oznaËené jsou vymezeny jako ve¯ejnÏ prospÏöné stavby):
-

nadregionální biocentrum NRBC St¯ela - Rabötejn, nadregionální biokoridor NRBK K 49 s
vloûen˝m regionálním biocentrem,
LAPV (lokalita vhodná pro akumulaci povrchov˝ch vod) StráûiötÏ na vodním toku St¯ela,
ropovod podél stávajícího IKL (Nelahozeves – Rozvadov) (ve¯ejnÏ prospÏöná stavba: R11),
VTL p¯ípojka od Mladotic do RS NeËtiny (ve¯ejnÏ prospÏöná stavba: P15).

1.3) Poûadavky vypl˝vající z ÚAP ORP Kralovice (vyhodnocení d˘sledk˘ ¯eöení ve vztahu k
rozboru udrûitelného rozvoje území)
Pro ORP Kralovice, jehoû souËástí je území obce byly po¯ízeny územnÏ analytické podklady,
které byly vyuûity jako podklad pro zpracování zadání. Z územnÏ analytick˝ch podklad˘ vypl˝vají zejména
aktualizované zámÏry ochrany zájm˘ dopravy, technické vybavenosti, kulturních, p¯írodních a dalöích
hodnot.
V ¯eöeném území jsou evidovány tyto limity vyuûití území a sledované hodnoty území:
-

v˝znamné krajinné prvky (dle §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní),
P¯írodní park Horní St¯ela,
nadregionální a regionální ÚSES (vymezen˝ ZÚR PlzeÚského kraje): nadregionální biocentrum
NRBC St¯ela - Rabötejn, nadregionální biokoridor NRBK K 49 s vloûen˝m regionálním
biocentrem,
hranice 50 m od okraje lesa,
kategorie lesa: lesy zvláötního urËení (subkategorie 31b),
lesy ochranné,
ochranné pásmo vodního zdroje (PHO 2a, 2b),
záplavové území, vËetnÏ aktivní zóny záplavového území (vodní tok St¯ela),
zvláötní povodeÚ (vodní dílo élutice),
zdroje zneËiötÏní ovzduöí REZZO 1 (v˝krm prasat Velká »erná Haù),
ve¯ejné poh¯ebiötÏ (h¯bitov Mladotice),
evidované ekologické zátÏûe (»S PHM ZD Mladotice, b˝valé skládky komunálního odpadu
Mladotice a Odlezly),
dob˝vací prostor Mladotice,
chránÏná loûisková území (Chraöùovice a Mladotice - západ),
poddolovaná území (Chraöùovice a Mladotice),
evidovaná archeologická naleziötÏ,
nemovité kulturní památky (kaple Jména P. Marie, statek Ëp.11, kostel sv. Martina v osadÏ
StráûiötÏ, kaple P. Marie v osadÏ Chraöùovice),
ochranné pásmo dráhy,
ochranné pásmo silnice II. a III. t¯ídy,
ochranné pásmo vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok,
ochranné pásmo vedení elektrické energie,
ochranné pásmo elektrické stanice,
ochranné pásmo nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a technologick˝ch objekt˘,
ochranné a bezpeËnostní pásmo VTL plynovod˘ a technologick˝ch objekt˘,
ochranné a bezpeËnostní pásmo VVTL plynovod˘ a technologick˝ch objekt˘,
ochranné a zabezpeËovací pásmo ropovodu,
ochranné pásmo telekomunikaËních vedení a za¯ízení,
p˘dní fond v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ,
investice do p˘dy (ploöné meliorace).

Vyhodnocení:
Známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové Ëásti
od˘vodnÏní. Návrh koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ vyuûití p¯izp˘soben. V
od˘vodnÏn˝m p¯ípadech ménÏ v˝znamn˝ch tras rozvodn˝ch sítí technické infrastruktury je, jako
podmínka ¯eöení, navrûena p¯eloûka Ëástí tÏchto sítí.
V územnÏ analytick˝ch podkladech nejsou evidovány zámÏry na zmÏny funkËního vyuûití území
kromÏ vymezení dostateËného mnoûství rozvojov˝ch ploch p¯i respektování záplavového území St¯ely.
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Pro udrûiteln˝ rozvoj území ORP Kralovice jsou z hlediska územního plánování stanoveny tyto
dlouhodobé cíle a poûadavky:
-

zajistit vymezení, stabilizaci a ochranu prvk˘ územních systém˘ ekologické stability,
zajistit vymezení nezastaviteln˝ch ploch (s p¯evaûující funkcí ve¯ejné zelenÏ) uvnit¯ zastavÏného
území a zastaviteln˝ch ploch,
zajistit obnovu zanikl˝ch nebo regulací postiûen˝ch souËástí p¯írodního prost¯edí vodních tok˘,
p¯irozen˝ch nebo umÏl˝ch vodních nádrûí, remízk˘ a ploch rozpt˝lené zelenÏ,
zajistit zp¯ístupnÏní krajiny obyvatel˘m sídel,
zajistit minimalizaci funkËních zmÏn kvalitních zemÏdÏlsk˝ch ploch na plochy zastavitelné,
zajistit minimalizaci funkËních zmÏn pozemk˘ s funkcí lesa na plochy zastavitelné,
zajistit moûnosti ochrany produktivních ploch proti vÏtrné a deöùové erozi,
navrhovat organizaci funkËního vyuûití území, umoûÚujícího vytvá¯et obhospoda¯ovatelné a pro
obhospoda¯ování p¯ístupné plochy s funkcí ZPF a moûnosti realizace rodinn˝ch farem pro
klasické i ekologické zemÏdÏlství a agroturistiku,
vymezit zastavitelné plochy pro bydlení v územích s potenciálem rozvoje,
podpo¯it zájem o cykloturistiku, hipo turistiku, vodáctví, bezmotorové létání a rekreaËní sporty.

V územnÏ analytick˝ch podkladech jsou zjiötÏny a vyhodnoceny hlavní silné a slabé stránky,
resp. p¯íleûitosti a hrozby (Rozbor udrûitelného rozvoje území) ve vztahu k ¯eöenému území:
-

silné stránky:
dobrá technická infrastruktura
dobrá obËanská vybavenost
sídlem prochází vlakové spojení PlzeÚ – éatec

-

slabé stránky:
poloha ve specifické oblasti
nemoûnost rozvoje obce

-

hrozby:
ohroûení území povodnÏmi

Vyhodnocení:
Koncepce rozvoje definované ÚP Mladotice posilují a chrání silné stránky (atributy) ¯eöeného
území. Koncepcí územního plánu je chránÏn a rozvíjen p¯írodní potenciál území. Je vymezen
nadregionální, regionální i lokální systém ekologické stability, vËetnÏ návrhu opat¯ení. Plochy krajinné
zelenÏ jsou návrhem územního plánu identifikovány a chránÏny vymezení plochy funkËního ËlenÏní
území. Jsou vymezeny plochy vodních tok˘ vËetnÏ b¯ehové zelenÏ. Návrhem ÚP je navrûen rozvoj sítí
technické infrastruktury (poûadavky vypl˝vající ze ZÚR PlzeÚského kraje, stoková síù zakonËená Ëistírnou
odpadních vod). Systém dopravní infrastruktury je chránÏn. Pro zajiötÏní prostupnosti krajiny v území jsou
vymezeny hlavní trasy místních komunikací.
Koncepce rozvoje definované ÚP Mladotice zmírÚují slabé stránky (atributy) ¯eöeného území.
Je navrûena zastavitelná plocha ¯eöící dlouhodobÏ pot¯ebu ploch pro bydlení a p¯ekonávající existující
barieru prostorového rozvoje zástavby (ûelezniËní traù).
Z hlediska ohroûení povodnÏmi nejsou vymezeny dalöí zastavitelné plochy ve stávajících
záplavov˝ch územích.
1.4) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
Z koncepcí ÚP Mladotice pro sousední obce nevypl˝vají ûádné zvláötní poûadavky na ¯eöení. Z
hlediska po¯izování ÚPD sousedních obcí je t¯eba sledovat koordinaci poûadavk˘ vypl˝vající z platné
nad¯azené ÚPD (ZÚR PlzeÚského kraje) a návaznosti lokálního ÚSES.
ÿeöené území sousedí s obcemi (vöechny PlzeÚsk˝ kraj, ORP Kralovice):
obec
Kralovice, Potvorov, éihle, ManÏtín, ätichovice, PlánÏ, Plasy
2)

Vyhodnocení splnÏní poûadavk˘ zadání
Zadání ÚP Mladotice bylo schváleno usnesením zastupitelstva dne 10. 12. 2013. Poûadavky
vypl˝vající ze zadání byly v návrhu ÚP dle v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi respektovány.
Poûadavky na rozvoj území obce
Základním poûadavkem pro koncepce navrûené územním plánem Mladotice je zajiötÏní,
zachování nebo posílení rovnováhy mezi základními pilí¯i udrûitelného rozvoje území, tj. p¯ízniv˝m
ûivotním prost¯edím, hospodá¯sk˝m rozvojem a soudrûností spoleËenství obyvatel.
Poûadavky pro ¯eöení koncepce rozvoje obce:
St¯ední Ëást sídel, v rozsahu historické zástavby s uspo¯ádáním do hospodá¯sk˝ch dvor˘, je
vymezena jako polyfunkËní smíöené území se zastoupením ploch obËanského vybavení a ve¯ejnÏ
p¯ístupné zelenÏ. Jsou zde navrûeny p¯imÏ¯ené prostorové regulativy, které umoûní zachování jádra sídel
s historicky cenn˝mi stavbami.
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Zb˝vající Ëásti zastavÏného území se zastoupením obytné zástavby jsou vymezeny jako plochy
bydlení tak, aby nebyl dále zhoröován charakter území z hlediska zatíûení dopravou na silniËních
komunikacích a dráze. V zastavÏném území tak je, v Ëástech sídla bez zastoupení staveb v˝roby a
obËanského vybavení, podpo¯en p¯evaûující obytn˝ charakter zástavby.
Jako plochy obËanského vybavení jsou vymezeny stavby plnící funkce ve¯ejné infrastruktury
(Obecní ú¯ad a dalöí vybrané stavby). Dalöí za¯ízení p¯eváûnÏ komerËního charakteru, u nichû je moûn˝
r˘znorodÏjöí zp˘sob vyuûití, jsou zahrnuta do smíöen˝ch a obytn˝ch ploch.
Územní plán zachovává stávající v˝robní za¯ízení, která jsou zahrnuta do funkËního vyuûití
ploch v˝roby a skladování. Prioritou koncepce návrhu ÚP je intenzifikace stávajících nedostateËnÏ
vyuûívan˝ch areál˘ v˝roby.
Podél hlavní komunikaËní osy ¯eöeného území (silnice II. t¯ídy) na severním okraji sídla
Mladotice jsou vymezeny plochy komerËní podnikatelské vybavenosti. Tím je vyuûit ekonomick˝ potenciál
provozu na silnici a zástavba bude tvo¯it prostorov˝ p¯edÏl chránící navazující obytnou zástavbu.
Územní plán vymezuje plochy ve¯ejné zelenÏ ve stávající i navrûené zástavbÏ. Plochy zahrad,
které mají charakter zelenÏ ochranné (v tÏsné blízkosti staveb v˝roby) jsou vymezeny jako plochy sídelní
zelenÏ.
RekreaËní zástavba v údolí vodního toku St¯ela není dále ploönÏ rozöi¯ována. Dalöí rekreaËní
stavby v krajinÏ nejsou navrûeny. U stávající individuální rekreaËní zástavby jsou navrûeny regulativy
pouze v rozsahu moûné údrûby a stavebních úprav stávajících objekt˘.
Územní plán respektuje p¯írodnÏ cenné plochy chránÏn˝ch území, ploch les˘, krajinné zelenÏ a
niv vodních tok˘. Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability (ÚSES). Ochrana krajinného
rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v
závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou
ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s p¯ípustn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
Poûadavky na vymezení ploch p¯estaveb
V návrhu ÚP byly provÏ¯eny nedostateËnÏ vyuûívané lokality v zastavÏném území.
Poûadavky na vymezení zastaviteln˝ch ploch
Rozsah vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch je odstupÚován dle v˝znamu jednotliv˝ch sídel a dle
vhodnosti vymezování zastaviteln˝ch ploch vzhledem ke stávajícím limit˘m vyuûití území a k historick˝m,
urbanistick˝m a p¯írodním hodnotám území.
Hlavní rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny v severní Ëásti sídla Mladotice za ûelezniËní
tratí. Morfologie terénu a vedení tras dopravní infrastruktury (ûeleznice, silnice II. t¯ídy) neumoûÚuje
dlouhodob˝ rozvoj v jiûní a jihozápadní Ëásti sídla pod tratí. V této Ëásti území je navrûeno pouze
doplnÏní stávající zástavby v prolukách a na okrajích.
Rozsahem menöí zastavitelné plochy pro bydlení (v rozsahu ¯ádovÏ jednotek parcel) jsou
navrûeny také v osadÏ Chráöùovice (západní okraj sídla po obou stranách místní komunikace), v osadÏ
StráûiötÏ (zejména podél p¯ístupové komunikace) a v osadÏ Velká Haù (v˝chodní okraj území).
Z obËanské vybavenosti je navrûeno rozöí¯ení stávajících sportovních kapacit v sídlech
Mladotice (pobytová louka), Chráöùovice, StráûiötÏ i Ëerná Haù (dÏtské h¯iötÏ). Nová zástavba s
charakterem drobné v˝roby a sluûeb bude umístÏna do severozápadní Ëásti sídla Mladotice v sousedství
stávajícího zemÏdÏlského areálu. Pro umístÏní areálu v˝roby s ruöícími úËinky na okolí je vymezena
zastavitelná plocha u areálu zemÏdÏlské v˝roby Velká »erná Haù.
Za zámÏr˘ zmínÏn˝ch v zadání územního plánu tak nebyl akceptován pouze poûadavek na
vymezení ploch v˝roby na severním okraji sídla Mladotice (oznaËení: 6/VD) a umístÏní ploch sportovní
obËanské vybavenosti na severním okraji sídla Chráöùovice (oznaËení: 8/OS, plocha byla vymezena na
jiûním okraji sídla, na místÏ s kvalitnÏjöím p¯ístupem ze st¯ední Ëásti sídla). Dalöí zámÏry byly v koncepci
¯eöení územního plánu zohlednÏny a up¯esnÏny.
Poûadavky na vymezení ploch opat¯ení nestavební povahy
Územním plánem je vymezen systém ekologické stability tvo¯en˝ biocentry, biokoridory a
dalöími interakËními prvky.
Poûadavky na ¯eöení dopravní infrastruktury
Stávající dopravní systém z˘stává zachován, ploön˝m vymezením komunikací je zajiötÏna
moûnost p¯ípadného odstranÏní drobn˝ch dopravních nedostatk˘ a závad, v†území jsou respektovány
trasy stávajících místních komunikací a je provÏ¯ena obnova a doplnÏní tras místních komunikací, vËetnÏ
tras pro pÏöí a cyklisty.
U návrhov˝ch lokalit je minimalizována pot¯eba vjezd˘ na silniËní síù a je provÏ¯ena pot¯eba
odstavn˝ch a parkovacích stání.
Poûadavky na ¯eöení technické infrastruktury
Koncepce ÚP Mladotice jsou v souladu s Programem rozvoje vodovod˘ a kanalizací
PlzeÚského kraje. Stávající systém zásobování pitnou vodou se nemÏní. V sídle Mladotice je navrûena
v˝stavba Ëistírny odpadních vod na jihozápadním okraji sídla. V dalöích sídlech bude likvidace
splaökov˝ch vod ¯eöena individuálnÏ, pro kaûdou stavbu nebo skupinu staveb, v˝stavbou bez odtokov˝ch
jímek nebo Ëistíren odpadních vod.
V ÚP jsou ¯eöeny poûadavky na vymezení koridor˘ technické infrastruktury vypl˝vající ze ZÚR
PlzeÚského kraje (ropovod podél stávajícího IKL Nelahozeves – Rozvadov, VTL p¯ípojka od Mladotic do RS
NeËtiny). V koncepci rozvoje technické infrastruktury je ponechána moûnost co nejvariabilnÏjöího
rozöi¯ování dalöích sítí technické infrastruktury.
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Poûadavky na ¯eöení obËanské vybavenosti, ve¯ejn˝ch prostranství a hospoda¯ení s odpady
Územní plán vytvá¯í p¯edpoklady pro rozvoj a zachování za¯ízení obËanské vybavenosti, které
mají podstatn˝ vliv na ûivotní úroveÚ a sociální soudrûnost obyvatel obce. Stávající za¯ízení obËanského
vybavení jsou zachována, v rámci smíöen˝ch ploch je p¯ípustné umísùovat i nová za¯ízení obËanské
vybavenosti. NovÏ navrûené zastavitelné plochy doplÚují a rozöi¯ují zejména sportovní vybavenost v
území tak, aby byla moûnost sportovního vyûití v kaûdém sídle ¯eöeného území (min. v rozsahu dÏtského
h¯iötÏ). Pro vybrané zastavitelné plochy je stanoven poûadavek na vymezení ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné
zelenÏ, stávající plochy zelenÏ jsou chránÏny.
V ¯eöení územního plánu je respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na
urËenou lokalitu mimo ¯eöené území a nejsou navrhovány plochy pro skládky odpadu.
Poûadavky na ochranu a rozvoj hodnot území (ochranu kulturních památek a archeologick˝ch
nález˘, ochranu p¯írody a krajinného rázu a ochranu územních systém˘ ekologické stability)
Návrhem územního plánu nejsou dotËeny kulturní památky. Pro archeologické nálezy a
vybranou stavební Ëinnost v ¯eöeném území bude stanovena oznamovací povinnost a povinnost
umoûnÏní odborného dohledu a provedení záchranného archeologického v˝zkumu.
V Ëástech sídel s historicky cennou zástavbou (v rozsahu daném v˝stavbou nejménÏ do
poloviny 19. století, zejména pak st¯edních Ëástech sídel) jsou stanoveny ploöné a prostorové regulativy s
p¯ihlédnutím k rázu tohoto území.
Návrh územního plánu je ¯eöen tak, aby byly zachovány a zhodnocovány p¯írodní, kulturní a
krajinné hodnoty území. Prioritou je ochrana Ëástí p¯írody vymezen˝ch jako územní systém ekologické
stability (vËetnÏ zaloûení chybÏjících a nefunkËních Ëástí) a ochrana území údolních niv.
Poûadavky na ve¯ejnÏ prospÏöné stavby, ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení a asanace
Územní plán vymezuje ve¯ejnÏ prospÏöné stavby pouze v rozsahu poûadavk˘ ZÚR PlzeÚského
kraje (p¯ípoloû ropovodu IKL, VTL plynovod Mladotice - NeËtiny).
Poûadavky vypl˝vající ze zvláötních právních p¯edpis˘, poûadavky a pokyny pro ¯eöení
hlavních st¯et˘ zájm˘ a problém˘ v území, poûadavky na vymezení zastaviteln˝ch ploch a ploch
p¯estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
Územní plánem jsou vymezeny plochy tÏûby nerost˘ a v regulativech funkËního vyuûití je v
tÏchto plochách stanovena moûnost tÏûby, vËetnÏ zajiötÏní p¯ístupov˝ch komunikací a moûnosti
rekultivace vytÏûen˝ch ploch.
V ¯eöeném území je vymezeno záplavové území, vËetnÏ aktivní zóny, které zasahuje p¯eváûnÏ
do rekreaËní zástavby v nivÏ vodního toku St¯ela. Územním plánem nejsou vymezeny zastavitelné plochy
v lokalitách s vymezen˝m záplavov˝m územím.
Územní plán vytvá¯í p¯edpoklady pro sníûení hlukové zátÏûe obytn˝ch Ëástí zastavÏného území
zejména vlivem dopravy na silniËních, komunikacích a v˝robních Ëinností. Zastavitelné plochy pro v˝robu
jsou umístÏny v dostateËné vzdálenosti od obytné zástavby. Ve vöech plochách zastavÏného území i
zastaviteln˝ch ploch je p¯ípustná realizace technick˝ch opat¯ení v území jako jsou protihlukové zdi ap.).
Dalöí v˝stavba rekreaËních objekt˘ v krajinÏ není umoûnÏna. Územním plánem je vymezena
síù hlavních komunikací zp¯ístupÚujících rekreaËní zástavbu v krajinÏ ¯eöeného území.
ÿeöené území se dle nad¯azené územnÏ plánovací dokumentace nenachází ve vymezené
rozvojové oblasti nebo ose.
Pro hlavní rozvojové lokality je stanoven poûadavek na zpracování územní studie jako
podmínky pro rozhodování v území.
Poûadavky na zpracování regulaËního plánu jako podmínky pro rozhodování v území nejsou
p¯edbÏûnÏ uplatnÏny.
3)

Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení†(vËetnÏ stanovení podmínek pro vyuûití ploch s
rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití)

3.1) Základní údaje o ¯eöeném území
ÿeöené území tvo¯í území obce Mladotice (katastrální území: »erná Haù, Chraöùovice u
Mladotic, Mladotice, StráûiötÏ u Mladotic). Území je souËástí okresu PlzeÚ - sever (PlzeÚsk˝ kraj), obcí s
rozöí¯enou p˘sobností jsou Kralovice.
Území se nachází na severním okraji PlzeÚského kraje (okres PlzeÚ - sever). Krajské mÏsto je
vzdáleno 25 km. Nejbliûöí spádovou obcí s vyööí obËanskou vybaveností jsou Kralovice (vzdálenost 5 km).
Dalöími v˝znamn˝mi sídly v nejbliûöím okolí jsou Plasy a ManÏtín.
Hlavní dopravní osu v území tvo¯í silnice II. t¯ídy Ë. 201 propojující ve smÏru v˝chod - západ
vÏtöí sídla této oblasti (ManÏtín - Mladotice - Kralovice). Na ni navazují silnice III. t¯ídy zp¯ístupÚující dalöí
sídla v území a jeho okolí. Územím prochází ve smÏru jih - sever celostátní ûelezniËní traù PlzeÚ - éatec s
nevyuûívanou regionální odboËkou ve smÏru na Kralovice.
ObËanská vybavenost ve vlastním sídle Mladotice je na úrovni odpovídající v˝znamu sídla.
Nachází se zde budova Obecního ú¯adu s prodejnou smíöeného zboûí a ordinací léka¯e, mate¯ská a
základní ökola, nÏkolik provozoven pohostinství a obchodních sluûeb. V sídle se nachází nÏkolik
sportovních a rekreaËních areál˘, vËetnÏ sportovní st¯elnice. Na severním okraji sídla se nachází rozsáhl˝
zemÏdÏlsk˝ v˝robní areál. P˘vodní struktura sídla s hospodá¯sk˝mi usedlostmi okolo návsi a hlavní ulice
byla doplnÏna o intenzívní bytovou v˝stavbu na svahu pod tratí v západní Ëásti sídla.
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Nezanedbatelnou roli hraje v ¯eöeném území rekreace. Zejména údolí St¯ely s navazujícími
vodními nádrûemi, obklopené p¯eváûnÏ lesním masivem je nositelem silného rekreaËního potenciálu.
P˘vodní historicky vzniklou sestavu ml˝n˘ na vodoteËi dnes doplÚují novodobé chatové osady, tábo¯iötÏ a
rekreaËní st¯ediska.
Venkovská sídla Chráöùovice, StráûiötÏ a Velká Haù plní zejména funkci obytnou (vËetnÏ
rekreace), obËanská vybavenost zde témÏ¯ chybí. Ve vöech sídlech doposud hospoda¯í soukromí
zemÏdÏlci, soust¯edÏná ûivoËiöná v˝roba se nachází zejména ve velkokapacitním chovu prasat ve Velké
»erné Hati.
P¯eváûná Ëást území je intenzívnÏ zemÏdÏlsky vyuûívána, v˝znamnÏ jsou zastoupeny louky v
nivách vodních tok˘. Lesy pokr˝vají necelou Ëtvrtinu území.
Celková v˝mÏra pozemk˘ (ha)
ZemÏdÏlská p˘da (ha)
Lesní p˘da (ha)
Vodní plochy (ha)
ZastavÏné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

2263
1049
1005
23
22
165

3.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov˝ fond
Technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby a obËanské vybavenosti je dobr˝, stav objekt˘ v˝roby
pak uspokojiv˝. Ze statistick˝ch údaj˘ vypl˝vá, ûe v sídle je poËet obydlen˝ch dom˘ stabilizován. Z
p¯ehledu je dále z¯ejmé, ûe v sídle je Ëást dom˘ je vyuûívána k rekreaËním úËel˘m a obecnÏ se sniûuje
poËet lidí ûijících ve spoleËné domácnosti.
Nár˘st poËtu obyvatel ûijících v sídle je pak podmínÏn vÏtöím ploön˝m rozvojem, neû tomu
bylo v minulosti.
rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011

PoËet obyvatel
750
722
773
768
854
848
881
715
749
696
663
599
565
555

PoËet dom˘
76
86
85
97
103
111
145
194
174
172
171
190
203
174

Údaje za obyvatelstvo za rok 2011:
narození
zem¯elí
p¯irozen˝ p¯ír˘stek
p¯istÏhovalí
vystÏhovalí
saldo migrace
poËet bydlících k 31. 12.
poËet obyvatel ve vÏku 0-14 let
poËet obyvatel ve vÏku 15-64 let
poËet obyvatel ve vÏku 65 let a více

8
5
3
7
13
-6
555
87
375
93

(z toho muûi 2, ûeny 6)
(z toho muûi 1, ûeny 4)
(z toho muûi -, ûeny 1)
(z toho muûi 2, ûeny 5)
(z toho muûi 7, ûeny 6)
(z toho muûi -5, ûeny -1)
(z toho muûi 280, ûeny 275)
(z toho muûi 41, ûeny 46)
(z toho muûi 203, ûeny 172)
(z toho muûi 36, ûeny 57)

3.3) Návrhová velikost
Územní plán p¯edpokládá v˝stavbu cca 14 rodinn˝ch dom˘ v zastavÏném území (zejména pro
pot¯eby ¯eöení poûadavk˘ na ochranu sociální soudrûnosti - stavby starousedlík˘). ÚËelné vyuûívání
zastavÏného území jako nejjistÏjöí zp˘sob zmírÚování pot¯eb na exploataci nezastavÏného území (krajiny)
je jedním z hlavních úkol˘ územního plánování.
Celkov˝ p¯ehled rozvojového potenciálu (poËet obyvatel v plochách p¯estavby):
sídlo
oznaËení
Mladotice
Chráöùovice
»erná Haù
StráûiötÏ
celkem plochy p¯estavby

obyvatelé (odhad)
32
4
4
10
50

poËet staveb pro bydlení
(doporuËen˝)/min. - max.
(9)/4 - 13
(1)/1 - 2
(1)/1 - 2
(3)/3 - 6
(14)/9 - 23

PoËet obyvatel v navrûen˝ch plochách p¯estavby:
sídlo
Mladotice

oznaËení
P1
P2
P3

obyvatelé (odhad)

5

poËet staveb pro bydlení
(doporuËen˝)/min. - max.
(2)/1 - 3
(4)/1 - 6
(3)/2 - 4
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Chráöùovice
StráûiötÏ

P4
P5
P6
P7

celkem

(1)/1 - 2
(2)/2 - 4
(1)/1 - 2
(1)/1 - 2
(14)/9 - 23

50

Navrûen˝ rozvoj v zastaviteln˝ch plochách p¯edpokládá v ¯eöeném území nav˝öení poËtu
obyvatel o cca 193 osob/55 rodinn˝ch dom˘ (35% ze souËasného poËtu obyvatel a 32% z celkového
poËtu dom˘).
Z tohoto poËtu vöak p¯ipadá více neû polovina na zastavitelnou plochu Z1 a Z2 na severním
okraji sídla Mladotice, které p¯edstavují hlavní dlouhodobou rezervu. Pro tyto lokality je poûadováno
po¯ízení územní studie, která stanoví etapizaci v˝stavby tak, aby bylo moûné realizovat zástavbu po
logick˝ch celcích a chránit tak území p¯ed zbyteËnou exploatací. Dalöí lokalitou vÏtöího rozsahu je
zastavitelná plocha Z11 v sídle Chraöùovice. I pro tuto lokalitu je stanoven poûadavek na po¯ízení územní
studie, která doporuËí etapizaci zástavby nebo navrhne postup v˝stavby.
Celkov˝ p¯ehled rozvojového potenciálu (poËet obyvatel v zastaviteln˝ch plochách v
jednotliv˝ch sídlech):
sídlo
oznaËení
Mladotice
Chráöùovice
»erná Haù
StráûiötÏ
celkem zastavitelné plochy

obyvatelé (odhad)
137
35
7
14
193

poËet staveb pro bydlení
(doporuËen˝)/min. - max.
(39)/26 - 48
(10)/7 - 16
(2)/1 - 4
(4)/4 - 8
(55)/38 - 76

PoËet obyvatel v navrûen˝ch zastaviteln˝ch plochách:
sídlo
Mladotice

Chráöùovice
»erná Haù
StráûiötÏ

oznaËení
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
celkem

obyvatelé (odhad)

193

poËet staveb pro bydlení
(doporuËen˝)/min. - max.
(25)/15 - 28
(4)/3 - 4
(5)/4 - 8
(2)/1 - 3
(3)/3 - 5
(8)/6 - 14
(2)/1 - 2
(2)/1 - 4
(2)/2 - 4
(2)/2 - 4
(55)/38 - 76

3.4) Ekonomická základna
V ¯eöeném území se nachází nÏkolik provoz˘ s charakterem v˝roby, v˝robních sluûeb,
skladování a tÏûby nerost˘:
odkaz
19
20
21
22
23
24

popis
STANISLAV BLÁHA - Betonárka Velká »erná Haù
zemÏdÏlsk˝ areál ZD Mladotice
zemÏdÏlsk˝ areál éihelsk˝ statek, a.s. (velkokapacitní chov prasat, kapacita: 4†536 ks prasat
na v˝krm a 1 361 ks prasnic)
zemÏdÏlsk˝ areál éihelsk˝ statek, a.s.
zemÏdÏlsk˝ areál ZD Mladotice
BERGER BOHEMIA a.s. - kamenolom Mladotice

3.5) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní (ve ËlenÏní textové Ëásti ÚP Mladotice)
Vymezení zastavÏného území
ZastavÏné území je vymezeno v souladu s §58 zákona Ë. 183/2006 Sb. ze dne 14. b¯ezna 2006,
o územním plánování a stavebním ¯ádu. ZastavÏné území má plochu 98,5 ha (4,3% území obce).
Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
Charakteristika a urbanistické hodnocení sídel v ¯eöeném území (zdroj: ÚAP Kralovice):
Mladotice
Protáhl˝ sídelní útvar rozvinut˝ podél silnice II/201 a ûelezniËní trati. Urbanistickou hodnotou
vyniká v˝chodní Ëást, která dokladuje historickou urbanistickou skladbu. JedineËnou památkou je barokní
centrální kaple. SmÏrem na západ pokraËuje pravidelnÏjöí geometrická síù ulic a parcel s novÏjöími
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rodinn˝mi domy p¯iléhající aû k ûelezniËní trati. Stavebními dominantami jsou objekty obËanské
vybavenosti – obecní ú¯ad s obchodem, poötou a ordinacemi léka¯˘, základní ökola, kostel církve
Ëeskoslovenské a hostinec.
Sportovní areál s víceúËelovou nádrûí je situován na jihov˝chodní okraj obce. Za ûelezniËní tratí
se nachází areál zemÏdÏlské farmy a bytové domy.
»erná Haù
Sídlo »erná Haù se rozkládá v koncové údolní poloze p¯i místní komunikaci. NÏkteré objekty
jsou zcela p¯estavÏny, parcelace a smÏrování komunikací je zachováno.
Velká »erná Haù je zemÏdÏlsk˝m úËelov˝m areálem velkov˝krmny s nÏkolika sluûebními byty v
rodinn˝ch domech. K velkov˝krmnÏ p¯iléhá jeötÏ areál betonárky. Hlavní hodnotou zástavby je
architektonicky cenn˝ barokní dv˘r. Jeho souËasn˝ stavební stav je velmi öpatn˝. V blízkosti dvora se
nachází barokní plastika sv. Jana Nepomuckého.
Chráöùovice
Sídlo se rozkládá p¯i silnici III. t¯ídy. Na k¯iûovatce s místními komunikacemi se rozvinula
prostorná náves se spádem k v˝chodu. Urbanistickou hodnotou je dochované uspo¯ádání,
architektonickou hodnotou je nÏkolik rouben˝ch stodol a kaple. Obytné objekty jsou ve velké mí¯e
modernizovány. Z objekt˘ obËanské vybavenosti je moûno jmenovat hostinec s hasiËskou zbrojnicí a
prodejnu. Sportovní h¯iötÏ se nachází na severním okraji sídla.
StráûiötÏ
Urbanisticky hodnotná okrouhlicová náves je obklopena nÏkolika architektonicky cenn˝mi
objekty. Prostoru dominuje kostel sv. Martina se h¯bitovem. Dalöí zástavba se rozvíjela podél p¯ístupové
komunikace.
Ochrana památek
Obec Mladotice je územím s archeologick˝mi nálezy (dle zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní
památkové péËi, v platném znÏní).
Ëíslo
†11-42-10/8
12-31-01/2
12-31-01/3
12-31-06/1
12-31-06/2
12-31-06/3
12-31-06/4
12-31-06/5
12-31-06/6

Název UAN
»erná Haù - jádro vsi
Velká »erná Haù-zbytky tvrze
dv˘r Kalec
"Na baûantné"- Mladotice
farní kostel sv. Martina a jeho okolí - StráûiötÏ
Chráöùovice u Mladotic - jádro vsi
Mladotice - jádro vsi
Mladotice - lom I
Mladotice - lom II

Kat.
II
I
II
I
II
II
II
IV
IV

sídlo
»erná Haù,†PlzeÚ-sever
»erná Haù,†PlzeÚ-sever
»erná Haù,†PlzeÚ-sever
Mladotice,†PlzeÚ-sever
StráûiötÏ u Mladotic,†PlzeÚ-sever
Chráöùovice u Mladotic,†PlzeÚ-sever
Mladotice,†PlzeÚ-sever
Mladotice,†PlzeÚ-sever
StráûiötÏ u Mladotic,†PlzeÚ-sever

V území se nachází památky zapsané do Úst¯edního seznamu kulturních památek (ÚSKP):
Ëíslo
21564/4-1432
38496/4-1433
3207/4-1439
25107/4-1435

Název UAN
kaple Jména P. Marie (na dvo¯e statku)
Ë. p.11 (obytné stavení zemÏdÏlského kláöterního dvora)
kostel sv. Martina (osada StráûiötÏ)
kaple P. Marie (osada Chráöùovice)

datum vyhláöení
3.5.1958
3.5.1958
3.5.1958
3.5.1958

Kaple Jména Panny Marie (zdroj: www.wikipedia.cz)
Dneöní kaple stojí na místÏ románské kaple sv. Hedviky (Hedissy). Novou kapli nechal opat Evûen Tyttl
vybudovat dle projektu J. B. Santiniho-Aichela. Pokládání základního kamene 2. kvÏtna 1708 se zúËastnil opat se vöemi
obyvateli konventu. O dva roky pozdÏji byla kaple dokonËena a 14. zá¯í 1710 opat kapli slavnostnÏ poûehnal.
ZasvÏcení kaple v sobÏ spojuje základní cisterciácké zamÏ¯ení na Pannu Marii s novou barokní úctou ke
Jménu Panny Marie, jehoû svátek byl urËen v roce 1683. Kaple Jména Panny Marie byla prvním projektem J. B.
Santiniho-Aichela pro plask˝ kláöter i jeho ran˝m dílem, p¯esto se jedná o stavbu v˝jimeËnÏ kvalitní a zajímavou.
Projekt kaple Jména Panny Marie je d˘kazem Santiniho geniální virtuozity, zaloûené na geometrické
spekulaci a variacemi na motiv hvÏzdy. Jedná se o centrální stavbu na p˘dorysu öestiúhelníku. Geometrické schéma
p˘dorysu je vytvo¯eno z navzájem se protínajícími kruûnicemi. V˝sledkem toho je öestiúhelník s konkávnÏ prohnut˝mi
stranami a s protaûen˝mi cípy nároûí. Dojem hvÏzdy vytvá¯í v exteriéru právÏ aû man˝ristické napÏtí mezi pevn˝m
protaûen˝m nároûím a propadajícími se plochami stÏn. Okna mají profilovaná ostÏní se svazkov˝m klenákem nad
kaûd˝m z nich. Nároûí je bosované a spolu s ostÏním oken a hlavní ¯ímsou je cihlovÏ Ëervené. Plochy stÏn jsou potom
ûluté. Hlavní portál je zdoben velk˝m kamenn˝m znakem plaského opata Evûena Tyttla.
Kaple je zast¯eöena takzvanou vlaöskou kupolí. I ona svou skladbou ploch s akcentovan˝mi liniemi
vyvolává, v kombinaci s lucernou, p¯edstavu hvÏzdy. Nároûní pilí¯e lucerny jsou, stejnÏ jako okraje st¯echy, v˝raznÏ
zaöpiËatÏlé a tvo¯í jakousi kostru, která je vyplnÏna sklenÏnou plochou. Nejd˘leûitÏjöí je zde motiv vytoËení lucerny od
hlavního p˘dorysu o polovinu urËujícího úhlového intervalu.
Po zruöení kláötera Josefem II. p¯eöla kaple v Mladoticích jako vöechen majetek plaského kláötera do správy
náboûenského fondu. Uvaûovalo se o jejím zbo¯ení, ale obyvatelé Mladotic uspo¯ádali mezi sebou sbírku a rychtá¯
jménem obce 24. ledna 1800 kapli za 107 zlat˝ch a 55 krejcar˘ koupil. Obec se zavázala opravovat kapli na vÏËné Ëasy,
neboù Pannu Marii si zvolila za svou patronku.
Kaple se stala p¯edmÏtem sporu v roce 1921, kdy nárok na po¯ádání vlastních bohosluûeb vznesla i nová
Ëeskoslovenská církev husitská. Obecní zastupitelstvo, které kapli vnímalo jako obecní majetek, se usneslo, ûe v kapli
budou slouûeny möe Ëeskoslovenské i katolické. Katolick˝ fará¯ ze StráûiötÏ s takov˝m postojem nesouhlasil a stÏûoval
si na hejtmanství. Spor rozhodl aû v roce 1929 Okresní ú¯ad v Kralovicích ve prospÏch ¯ímsko-katolické církve. Obec se
odvolala, ale zemsk˝ ú¯ad odvolání zamítl, neb se prokázalo, ûe kaple vûdy slouûila katolick˝m bohosluûbám a pro
tento úËel byla i obcí koupena.
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Dalöí v˝znamné stavby:
Jako stavební dominantu lze hodnotit kostel sv. Martina v osadÏ StráûiötÏ. V sídlech se nachází
nÏkolik p¯íklad˘ drobné architektury (d¯evÏná zvoniËka v osadÏ »erná Haù, barokní plastika sv. Jan
Nepomuckého v osadÏ Velká Ëerná Haù a dalöí), ve st¯edních Ëástech sídel Mladotice a Chráöùovice se
nacházejí pomníky padl˝m. Ve vöech sídlech se nacházejí zachovalé vesnické architektury.
Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
Ochrana ovzduöí
ÿeöené území není zahrnuto do oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí (dle informací
vypl˝vajících z informací MéP »R Ë. 03/2012). ÿeöené území není zahrnuto do oblastí ochrany a
ekosystém˘ a vegetace. V ¯eöeném území se nacházejí zdroje zneËiötÏní ovzduöí REZZO 1: WHT, spol. s
r.o. - v˝krm prasat pavilony Velká »erná Haù.
P¯i vöech Ëinnostech v ¯eöeném území musí b˝t dodrûována práva a povinnosti vypl˝vající ze
zákona Ë. 86/2002 Sb., na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb. a z vyhláöek MéP Ë. 355/2002 Sb. 358/2002 Sb. V území obce musí b˝t dodrûována úroveÚ zneËiötÏní ovzduöí tj. hodnoty imisních limit˘,
meze tolerance a Ëetnost p¯ekroËení pro jednotlivé zneËiöùující látky (§6 zákona, na¯ízení vlády Ë.
350/2002 Sb.), vËetnÏ respektování emisních strop˘ (dle Na¯ízení vlády Ë. 351/2002 Sb.).
V p¯ípadÏ v˝skytu svÏtelného zneËiötÏní ovzduöí je moûné vydat na¯ízení dle ustanovení §50,
odst. 1, k) zákona Ë. 86/2002 Sb., kter˝m se stanoví opat¯ení k omezení, Ëi p¯edcházení v˝skytu
svÏtelného zneËiötÏní.
Ochrana zdraví p¯ed úËinky hluku
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku bude v navrûen˝ch rozvojov˝ch
lokalitách obytné zástavby poûadováno dodrûení max. hlukového zatíûení dle §11 Na¯ízení vlády »R Ë.
502/2000 Sb. Dle §30 zákona Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví (ve znÏní novely zákona Ë.
274/2003 Sb.) má správce pozemní komunikace povinnost technick˝mi, organizaËními a dalöími
opat¯eními zajistit, aby hluk nep¯ekraËoval hygienické limity upravené provádÏcím právním p¯edpisem pro
ochranu venkovních prostor. ChránÏn˝m venkovním prostorem se rozumí prostor do 2 m okolo bytov˝ch
dom˘, rodinn˝ch dom˘, staveb pro ökolní a p¯edökolní v˝chovu a pro zdravotní a sociální úËely (a funkËnÏ
obdobn˝ch staveb).
V p¯ípadÏ pr˘tahu komunikací v tÏsném kontaktu se stávající zástavbou je doporuËena v˝mÏna
bÏûn˝ch oken za okna protihluková, dalöí moûností je provedení dispoziËních zmÏn v p¯ípadÏ stavebních
úprav objekt˘ (pobytové místnosti a loûnice p¯emístit do zklidnÏn˝ch prostor ap.). Vhodn˝m zp˘sobem
protihlukové obrany je pouûití kvalitních kryt˘ vozovky, které mají nízkou akustickou emisní vydatnost.
Areály v˝roby vzhledem k asymetrické poloze v˘Ëi sídlu nejsou vÏtöinou potenciálním zdrojem
hluku s v˝jimkou tÏch obytn˝ch Ëástí sídla, které jsou s nimi v p¯ímém kontaktu (severní Ëást Mladotic).
Hlavní vjezdy a v˝jezdy z areál˘ jsou aû na v˝jimky orientovány na pr˘jezdní úseky silnic mimo obytné
Ëásti sídla. Pro za¯ízení v˝roby, která mají podstatné ruöivé úËinky na okolí, je územním plánem stanoven
poûadavek, ûe negativní úËinky a vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a
za¯ízení ve svém okolí (zejména pak staveb urËen˝ch k trvalému pobytu osob) nad p¯ípustnou míru,
danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
Pozn.:

Dle Vyhláöky Ë. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukov˝ch ukazatel˘, se pro
hlukové ukazatele den-veËer-noc (Ldvn) a noc (Ln) se stanoví tyto mezní hodnoty: a) pro
silniËní dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB, b) pro ûelezniËní dopravu Ldvn se
rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB.

Radonové riziko
ZastavÏné Ëásti ¯eöeného území se nacházejí ve st¯edním (sídla Mladotice a Chráöùovice) a
nízkém (sídla »erná Haù a StráûiötÏ) stupni rizika v˝skytu radonu. V ¯eöeném území bude moûné p¯i
vybran˝ch stavebních Ëinnostech vyûadovat provedení radonového pr˘zkumu (stanovení radonového
indexu pozemku dle vyhláöky Ë. 307/2002 Sb., o radiaËní ochranÏ, v platném znÏní).
Pozn.:

RadiaËní zátÏû stavebního pozemku je vûdy ovlivnÏna také lokální situací (r˘zná propustnost
p˘d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pouûit˝mi stavebními materiály.

Pásma hygienické ochrany staveb
Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ se z¯izuje (dle §17 zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví,
v platném znÏní) v öí¯i nejménÏ 100 m.
ID
umístÏní
vlastník
parcely

2796
izolovaná poloha jiûnÏ od sídla Mladotice
Obec Mladotice
1173/2, 1173/3

ID
umístÏní
vlastník
parcely

4342
pozemek kostela v intravilánu sídla
ÿímskokatolická farnost Kralovice
34
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Dopravní infrastruktura
éelezniËní doprava
ÿeöen˝m územím je vedena ve smÏru jih - sever celostátní jednokolejná ûelezniËní traù Ë. 160
PlzeÚ - éatec. Na tuto traù navazuje ve stanici Mladotice jednokolejná regionální traù Ë. 162 Rakovník Mladotice, vedená odboËkou v˝chodním smÏrem z Mladotic smÏrem na Kralovice.
Úsek trati mezi stanicemi Kralovice - Mladotice je od roku 1997 nesjízdn˝. Na ¯adÏ míst chybí
kolejnice, k¯íûení se silnicemi jiû nejsou oznaËena jako ûelezniËní p¯ejezdy. Na návrh SéDC bylo 29. 11.
2010 zahájeno správní ¯ízení o zruöení úseku Kralovice u Rakovníka – Mladotice. K 30. 8. 2012 bylo správní
¯ízení o zruöení trati v úseku Kralovice - Mladotice díky odmítavému stanovisku dotËen˝ch obcí a dráûních
spolk˘ zastaveno.
K¯íûení ûeleznice se silniËními komunikacemi je na funkËních úsecích ¯eöeno mimoúrovÚovÏ. V
sídle Mladotice se nachází silniËní podjezd. Na trati (dnes nevyuûívané) se nachází nÏkolik úrovÚov˝ch
k¯íûení se silnicí III. t¯ídy. éelezniËní traù v tÏchto úsecích p¯ekonává velké v˝ökové rozdíly. V ¯eöeném území
se kromÏ stanice Mladotice nachází jeötÏ jihozápadnÏ poloûená Zastávka Mladotice.
Pozn.:

Dle Zákona Ë. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znÏní je ochranné pásmo celostátní a
regionální dráhy 60 m od osy koleje nebo 30 m od obvodu dráhy. V†p¯ípadÏ realizace staveb
v†ochranném pásmu dráhy je t¯eba respektovat vyhláöku MD »R Ë.177/95 Sb., stavební a
technick˝ ¯ád drah v†platném znÏní. Musí b˝t zajiötÏna bezpeËnost, provozuschopnost,
pr˘jezdní profil dráhy, voln˝, sch˘dn˝ a manipulaËní prostor, nesmí dojít ke ztíûení údrûby a
rekonstrukce dráûních staveb a za¯ízení, nesmí b˝t omezeny rozhledové pomÏry.

SilniËní doprava
Hlavní dopravní osu v území tvo¯í silnice II. T¯ídy Ë. 201 propojující ve smÏru v˝chod - západ
vÏtöí sídla této oblasti (ManÏtín - Mladotice - Kralovice). Intenzita dopravy i na této komunikaci vöak
dosahuje pouze 606 automobil˘/24 hodin. Z této komunikace je na severním okraji sídla Mladotice
odpojena komunikace III. t¯ídy Ë. 20140 smÏ¯ující severnÏ na sídla Chráöùovice a éihle.
Propojení sídla Mladotice smÏrem na Plasy je zajiötÏno silnicí III. t¯ídy Ë. 0274 vedenou jiûním
smÏrem z jihov˝chodního okraje sídla Mladotice. Dalöí silniËní komunikace jiû slouûí pouze ke
zp¯ístupnÏní sídel Velká »erná Haù, StráûiötÏ (silnice III. t¯ídy Ë. 20141) a ÿemeöín (silnice III. t¯ídy Ë. 20139,
mimo ¯eöené území). Osada Ëerná Haù a stavební objekty v údolí vodního toku St¯ela jsou zp¯ístupnÏny
pouze místními komunikacemi
t¯ída/Ë. komunikace
II/201
III./0274
III./20139
III./20140
III./20141

Pozn.:

popis (sídla v blízkém okolí)
Broumov – Planá – Konstantinovy LáznÏ – ManÏtín – Kralovice – Zvíkovec
Mladotice - Plasy
odboËka na ÿemeöín
Mladotice - éihle
odboËka na StráûiötÏ a Velkou »ernou Haù

Dle zákona Ë. 23/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znÏní, je ochranné pásmo
silnice II. a III. t¯ídy (mimo souvisle zastavÏná území) 15 m od osy vozovky.

Místní komunikace
SilniËní síù je doplnÏna zpevnÏn˝mi místními komunikacemi, které slouûí k propojení
zb˝vajících smÏr˘ (místní komunikace mezi Kanínem a Mladotice, Oökobrhem a osadou Kolaje).
Stávající síù místních komunikací je logicky koncipovaná a dostateËnÏ kapacitní.
V sídle jsou vedeny jako hlavní dopravní osy silnice III. t¯ídy, která zde plní i funkci místních
komunikací (funkËní skupina B, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu B 2). Ostatní místní komunikace jsou
za¯azeny do funkËní skupiny C - obsluûné s funkcí obsluûnou, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu C 3
(uvnit¯ obytn˝ch útvar˘). Z hlediska kategorií komunikací jsou v kategorii místní obsluûné komunikace
(MO). V intravilánu sídel jsou trasy místních komunikací smÏrovÏ Ëlenité a jsou p¯izp˘sobeny okolní
zástavbÏ.
Stávajícími úËelov˝mi komunikacemi je dostateËnÏ zajiötÏn p¯ístup k vybran˝m pozemk˘m a
stavbám v souËasnÏ zastavÏném území obce, k pozemk˘m zemÏdÏlského p˘dního fondu a PUPFL.
Dopravní obsluha ¯eöeného území musí, v souladu s ustanovením §10 zákona Ë 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znÏní, a v souladu s vyhláökou Ë. 104/1997 Sb., v platném znÏní,
splÚovat poûadavky »SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vËetnÏ p¯ipojení navrûen˝ch
komunikací na stávající komunikace dle »SN 73 6102.
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
St¯edem území prochází regionální cyklotrasa Baroko I. propojující v˝znamná historická sídla
regionu v trase Plasy - Mladotice - Potvorov - a dále p¯es Mariánskou T˝nici do Kralovic. V jiném smÏru
tento okruh doplÚuje cyklotrasa Ë. 2260 propojující Mladotice, ûst. s Kralovicemi. Cyklotrasy jsou vedeny
po zpevnÏn˝ch místních komunikacích a v severní Ëásti území po silniËních komunikacích III. t¯ídy.
Územím procházejí také znaËené turistické pÏöí trasy. V Zastávce Mladotice je ukonËena hlavní
(Ëervená) trasa z ManÏtína. Zde na ni navazuje nÏkolik dalöích tras: zelená trasa vede údolím vodního toku
St¯ela smÏrem na Rabötejn nad St¯elou a opaËn˝m smÏrem do Plas, ûlutá trasa je pak vedena v˝chodním
smÏrem na Kralovice. Po v˝chodním okraji ¯eöeného území prochází modrá trasa Plasy - Potvorov Odlezelské jezero - éihle.

9

ODŸVODNÃNÍ ÚP MLADOTICE (ÚNOR 2015)

Ëíslo
Baroko I.
2260

popis (sídla v blízkém okolí)
Plasy - Mariánsk˝ T˝nec - Mladotice - Plasy
Mladotice, ûst. - Kralovice

Doprava v klidu
V souËasnÏ zastavÏném území jsou p¯imÏ¯enÏ uspokojeny nároky na odstavování a parkování
vozidel. U za¯ízení v˝roby a obËanské vybavenosti je zajiötÏno odstavování vozidel na vlastních pozemcích
nebo na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zajiötÏna na
pozemcích rodinn˝ch dom˘.
Pot¯eba odstavn˝ch stání (O) a parkovacích stání (P) v místech navrûené zástavby bude ¯eöena
podle »SN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silniËních vozidel).
Ve¯ejná doprava osob
Hromadná doprava osob je zajiötÏna ûelezniËními spoji se zastávkou Mladotice a Zastávka
Mladotice. Autobusová doprava zajiöùuje spojení zejména se okolními sídly Kralovice, Plasy a éihle.
Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturu tvo¯í vedení a stavby a s nimi provoznÏ související za¯ízení
technického vybavení (vodovody, vodojemy, kanalizace, Ëistírny odpadních vod, stavby a za¯ízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikaËní vedení ve¯ejné komunikaËní sítÏ,
elektronické komunikaËní za¯ízení ve¯ejné komunikaËní sítÏ a produktovody).
Pozn.:

Území je souËástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod˘ a kanalizací PlzeÚského kraje.

OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
Sráûkové odpadní vody jsou u jednotliv˝ch nemovitostí v zastavÏném území zvládány s
pouûitím vsaku nebo akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ).
-

Pozn.:

V osadÏ Ëerná Haù (400 – 432 m n. m.) je podél potoka vybudována deöùová kanalizace (DN
300, beton) v délce 350 m.
V sídle Chráöùovice (424 – 450 m n. m.) je vybudována deöùová kanalizace (DN 300, beton)
ústící do bezejmenné vodoteËe.
V sídle Mladotice (359–378 m n. m.) je vybudována jednotná kanalizace pro ve¯ejnou pot¯ebu
vlastnÏná a provozovaná obcí.
V osadÏ StráûiötÏ (440 – 456 m n. m.) je vybudována deöùová kanalizace ve vlastnictví i
provozování obcí. Kanalizace je vedena v délce 0,3 km z betonu profilu DN 300 mm. ZaústÏna
je volnÏ do rokle smÏrem k ¯ece St¯ele. Deöùové vody jsou odvádÏny ze 60 % deöùovou
kanalizací a ze 40 % systémem p¯íkop˘, struh a propustk˘.
P¯i vymezování stavebních pozemk˘ musí b˝t splnÏn poûadavek na vsakování deöùov˝ch vod
nebo jejich zadrûení na pozemku p¯ed jejich svedením do oddílné deöùové kanalizace
vycházející z platn˝ch provádÏcích p¯edpis˘ (§20 a §21 vyhláöky Ë. 501/2006 Sb.). ObecnÏ platí,
ûe odtokové pomÏry z povrchu urbanizovaného území musí b˝t po v˝stavbÏ srovnatelné se
stavem p¯ed ní (stejné mnoûství ve stejném Ëasovém úseku), tj. nemá docházet ke zhoröení
odtokov˝ch pomÏr˘ v území a v tocích.

Zdroje vody, zásobování vodou
V osadÏ »erná Haù není vybudován vodovod pro ve¯ejnou pot¯ebu. Obyvatelé jsou zásobeni
vodou z domovních studní. Mnoûství vody v domovních studních je dostateËné, kvalita vody vyhovující. V
sídle se nachází jedna obecní studna s uûitkovou vodou. Vzhledem k nízkému poËtu obyvatel a vyööím
investiËním náklad˘m na realizaci vodovodu p¯edpokládá PRVK i do budoucnosti zásobování z
individuálních zdroj˘. ZemÏdÏlsk˝ areál Velká »erná Haù má vlastní zdroj vody, ze kterého jsou zásobeny i
Mladotice a osada StráûiötÏ.
V sídle Chráöùovice není vybudován vodovod pro ve¯ejnou pot¯ebu. Obyvatelé jsou zásobeni
vodou z domovních studní. Mnoûství vody v domovních studních je dostateËné, kvalita vody je vyhovující.
V Ëásti se nachází jedna obecní studna. Vzhledem k nízkému poËtu obyvatel a vyööím investiËním
náklad˘m na realizaci vodovodu p¯edpokládá PRVK i do budoucnosti zásobování z individuálních zdroj˘.
V sídle Mladotice je vybudován vodovod pro ve¯ejnou pot¯ebu, kter˝ umoûÚuje p¯ipojit vöechny
obyvatele (v souËasné dobÏ vodu odebírá 95% obyvatel). Vlastníkem rozvodné sítÏ od p¯edávací öachty
je Vodárenská a kanalizaËní a. s. a provozovatelem je VODÁRNA PLZE“ a. s. Vlastníkem a provozovatelem
zdroj˘, úpravny vody vodojemu a zásobního ¯adu aû k p¯edávací vodomÏrné öachtÏ na severním okraji
obce je éihelsk˝ Statek a.s.
Zdrojem pitné vody jsou 2 lokality na sever od sídla. První lokalitou jsou 2 vrty „Na jedlici“ p¯i
silnici na StráûiötÏ, z nichû je voda svedena potrubím z Lt 100 – 0,450 km do „Vodárny“, druhá jsou 2 vrty
„Pod lesem“ p¯i silnici na Chráöùovice, z nichû je voda Ëerpána potrubím z OC 100 – 0,950 km téû do
„Vodárny“. Jejich celková vydatnost je 14 l/s. Vodárnu tvo¯í úpravna vody a vodojem o objemu 250 m3
(409,0/405,0 m n. m.). Z vodojemu je veden gravitaËní zásobní ¯ad z Lt 150 – 1 km do p¯edávací
vodomÏrné öachty. Na ni navazují rozvodné ¯ady po obci z litiny a PVC 90, 100 a 110 mm v celkové délce
2,85 km. Vodovodních p¯ípojek je 110 v délce 0,81 km. Kvalita vody je vyhovující.
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Obyvatelé a rekreanti vyuûívají domovní studny, v nichû je mnoûství i kvalita vody vyhovující. V
sídle se nenachází ûádná obecní studna. PRVK doporuËuje napojení na vodovod pro ve¯ejnou pot¯ebu
zb˝vající obyvatele.
Osada StráûiötÏ má vybudovan˝ vodovod pro ve¯ejnou pot¯ebu. Vodovod vlastní obec
Mladotice a jeho provozovatelem je VODÁRNA PLZE“ a. s. Technick˝ stav vodovodu je dobr˝. Kvalita vody
je vyhovující s obËasn˝m p¯ekroËením ukazatele ûeleza. Vodovod umoûÚuje p¯ipojení vöech obyvatel, ale
zásobeno je jen 50%. Pitná voda je do osady dopravována z areálu velkov˝krmny éihelského statku a. s.
Velká »erná Haù (vÏûov˝ vodojem Hydroglobus o objemu 100 m3 v nadmo¯ské v˝öce 480 m n. m.). Od
vodojemu vede do sídla p¯ívodní ¯ad z PE DN 200 v délce 0,840 km do p¯eruöovacího vodojemu o
objemu 9 m3 . Zásobní ¯ad do Ëásti dále pokraËuje gravitaËnÏ v profilu PVC DN 90 v délce 0,660 km do
rozvodného ¯adu stejného profilu délky 0,760 km. PoËet p¯ípojek Ëásti je 12 v celkové délce 0,077 km.
Ostatní obyvatelé vyuûívají vlastní domovní studny, v nich je vöak nedostateËné mnoûství vody a
kvalita vody není známa. V sídle je vyuûívána jedna obecní studna. PRVK nep¯edpokládá do budoucna
zmÏnu systému zásobování pitnou vodou.
Bilance pot¯eby pitné vody
Pot¯eba pitné vody (pro obytné stavby v rozvojov˝ch lokalitách) stanovená dle p¯ílohy Ë. 12
vyhláöky Ë. 428/2001 Sb. (specifická roËní pot¯eba vody na obyvatele: 46,0 m3/rok):
sídlo
Mladotice
Chráöùovice
»erná Haù
StráûiötÏ
Pozn.:

poËet obyvatel
169
39
11
24

roËní pot¯eba (m3)
7774
1794
506
1104

Qd denní pot¯eba vody (m3/den)
21,3
4,9
1,4
3,0

Kvalita vody ve ve¯ejném vodovodu musí odpovídat poûadavk˘m obecnÏ závazn˝ch p¯edpis˘
(Vyhláöka MZ »R Ë. 252/2004 Sb., kterou se stanoví poûadavky na pitnou vodu a rozsah a
Ëetnost její kontroly). Ochranné pásmo ¯ad˘ a stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ je 1,5 m na
kaûdou stranu od vnÏjöího líce potrubí Ëi stoky (dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném znÏní).

Splaökové odpadní vody
Splaöková odpadní voda v osadÏ »erná Haù je akumulována v bezodtokov˝ch jímkách (17 ks),
které jsou vyváûeny na zemÏdÏlsky vyuûívané pozemky. S ohledem na velikost osady a vzhledem k tomu,
ûe k zásobování pitnou vodou jsou vyuûívány místní podzemní zdroje, PRVK nep¯edpokládá vybudování
Ëistírny odpadních vod s navazující oddílnou splaökovou kanalizací. Do budoucna bude zajiötÏna
rekonstrukce stávajících, p¯ípadnÏ i v˝stavba nov˝ch bez odtokov˝ch jímek s následn˝m odvozem
sedimentu na »OV Mladotice. Z velk˝ch producent˘ odpadních vod se zde nachází areál éihelského statku
a. s. Velká »erná Haù s 12 zamÏstnanci, velkokapacitním chovem prasat a selat (max. 7500 ks), s vlastní
»OV a jímkami s v˝vozem sedimentu na zemÏdÏlsky vyuûívané pozemky.
V sídle Chraöùovice je splaöková odpadní voda akumulována v bezodtokov˝ch jímkách (36 ks),
které jsou vyváûeny na zemÏdÏlsky vyuûívané pozemky. S ohledem na velikost osady a vzhledem k tomu,
ûe k zásobování pitnou vodou jsou vyuûívány místní podzemní zdroje, PRVK nep¯edpokládá vybudování
Ëistírny odpadních vod s navazující oddílnou splaökovou kanalizací. Do budoucna bude zajiötÏna
rekonstrukce stávajících, p¯ípadnÏ i v˝stavba nov˝ch bez odtokov˝ch jímek s následn˝m odvozem
sedimentu na »OV Mladotice.
V sídle Mladotice je vybudována jednotná kanalizace pro ve¯ejnou pot¯ebu vlastnÏná a
provozovaná obcí. Tato kanalizace nese vöechny charakteristiky kanalizace deöùové, budované
bezkoncepËnÏ, postupnÏ podle moûností p¯edchozích správc˘ území a momentálních poûadavk˘.
Kanalizace byla vybudována z betonov˝ch trub DN 800 – 1 km a DN 400 – 1,4 km. PoËet jednotliv˝ch
p¯ípojek je 90 z profilu DN 150 v celkové délce 0,95 km. Technick˝ stav není dobr˝.
Splaökové vody jsou z 57 % odvádÏny touto kanalizací do potoka. Zbylé odpadní vody jsou
ËiötÏny ve 2 domovních Ëistírnách a zachycovány v 177 bezodtokov˝ch jímkách, odkud se vyváûejí na
zemÏdÏlsky vyuûívané pozemky.
PRVK p¯edpokládá rekonstrukci stávající a dostavbu nové kanalizaËní sítÏ. Oddílná kanalizace v
celkové délce 3,45 km bude vybudována z plastov˝ch kanalizaËních trub profilu DN 250 (2,75 km) a DN
300 (1,7 km). Pro ËiötÏní splaökov˝ch vod se p¯edpokládá v˝stavba nové Ëistírny odpadních vod (600 EO).
Je doporuËena v˝stavba mechanicko - biologické Ëistírny odpadních vod s nitrifikací. Na Ëistírnu budou
p¯ivádÏny oddílnou kanalizací pouze splaökové vody. Mechanick˝ stupeÚ Ëistírny je tvo¯en jemn˝mi,
strojnÏ stíran˝mi Ëeslemi doplnÏn˝mi jímkou na zachycování písku. V p¯ípadÏ, ûe na Ëistírnu budou
odpadní vody p¯eËerpány, bude Ëerpací stanice vybavena mÏlnícím Ëerpadlem a uzp˘sobena i jako objekt
pro zachycení písku. Toto ¯eöení zcela nahradí mechanickou Ëást Ëistírny, je provoznÏ osvÏdËeno na
mnoha Ëistírnách a provozovatele zbavuje problém˘ s hygienick˝m ukládáním shrabk˘ na ËistírnÏ a s
jejich následnou likvidací. AktivaËní systém bude ¯eöen jako klasick˝ systém s nitrifikací a se separací kalu
ve vertikálních dosazovacích nádrûích. Jako zdroj vzduchu budou pouûita dmychadla s reûimem
automatického st¯ídání stroj˘. P¯ebyteËn˝ kal bude uskladÚován v zásobnících kalu, kde bude za mírného
provzduöÚování udrûován v aerobním stavu. Takto navrûen˝m reûimem provozu tohoto zásobníku bude
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kal souËasnÏ pr˘bÏûnÏ zahuöùován a stabilizován. Stabilizovan˝ kal bude odváûen k odvodnÏní na »OV
Kralovice. Kalová voda bude pr˘bÏûnÏ odtahována zpÏt do Ëistícího procesu.
Pro rekreanty se uvaûuje s v˝stavbou nov˝ch akumulaËních jímek pro zachycování odpadních
vod. Do budoucna bude zajiötÏna rekonstrukce stávajících, p¯ípadnÏ i v˝stavba nov˝ch bez odtokov˝ch
jímek s následn˝m odvozem sedimentu na »OV Mladotice.
V osadÏ StráûiötÏ se akumulují odpadní vody ve 12 bezodtokov˝ch jímkách, které jsou vyváûeny
na zemÏdÏlsky vyuûívané pozemky. PRVK nep¯edpokládá vybudování Ëistírny odpadních vod s navazující
oddílnou splaökovou kanalizací. Do budoucna bude zajiötÏna rekonstrukce stávajících, p¯ípadnÏ i v˝stavba
nov˝ch bez odtokov˝ch jímek s následn˝m odvozem sedimentu na »OV Mladotice.
Údaje o navrûené kanalizaËní síti a »OV (projektová dokumentace, Ing. Kasíková, 2010):
Je navrûena gravitaËní splaöková kanalizaËní síù o celkové délce 4097 m, z toho 2186 m o profilu
250 mm a 1881 m o profilu 300 mm. Stoky kanalizace jsou vedeny p¯eváûnÏ místními komunikacemi do
Ëistírny odpadních vod (»OV AQ - Ja 80) na jihozápadním okraji sídla.
Celkové hodnoty produkce splaökov˝ch odpadních vod pro sídlo Mladotice a hodnoty p¯ínosu
zatíûení z dalöích sídel (Chráöùovice, »erná Haù, StráûiötÏ, uvedeny poËty obvyklého pobytu obyvatel):
poËet obyvatel (stav):
denní p¯ítok Qd (m3/den):
Pozn.:

stav
433
54,6

návrh
169
21,3

stav (dalöí)
129
16,3

návrh (dalöí)
74
9,3

Dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném
znÏní, Ëiní ochranné pásmo stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ je 1,5 m na kaûdou stranu od
vnÏjöího líce stoky.
Mnoûství vypouötÏn˝ch odpadních vod se rovná hodnotám pot¯eby vody ve smyslu ustanovení
§30, odst. 1 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb., v platném znÏní. Nakládání s odpadními vodami musí
splÚovat poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p¯ípustného
zneËiötÏní povrchov˝ch vod a odpadních vod, náleûitostech povolení k vypouötÏní odpadních
vod do vod povrchov˝ch a do kanalizací a o citliv˝ch oblastech.

Zásobování energií - vytápÏní, v˝roba energie
Pro vytápÏní jsou vyuûívány lokální zdroje (d¯evo, uhlí ap.), v Ëástech s provedenou plynofikací
(sídlo Mladotice) pak plyn.
-

MVE Podhrázsk˝ ml˝n - Mladotice
Malá vodní elektrárna se nachází pod hrází b˝valého Mladotického rybníka na soutoku St¯ely a
Mladotického potoka (¯íËní km 24,17). Jde o derivaËní za¯ízení (osazené Francisovou turbínou o
v˝konu 22 kW a hltnosti 595 l/s, spád 3,7 m) na náhonu z ¯eky St¯ela s p¯ítokem Mladotického
potoka.

-

Velká »erná Haù
Bioplynová stanice se nachází v areálu hospodá¯ského dvora na jiûním okraji osady Velká »erná
Haù. Zdrojem bioplynu je praseËí kejda a siláûní hmota. RoËní produkce plynu Ëiní cca 650 000
m3, celkov˝ instalovan˝ tepeln˝ v˝kon Ëiní 558 kW, celkov˝ instalovan˝ elektrick˝ v˝kon je 526
kW. Je zde vyuûita technologie mokré fermentace (fermentor 1 300 m3) a 1x kogeneraËní
jednotka Jenbacher JMC 312.

Elektrifikace
St¯ední Ëástí ¯eöeného území prochází ve smÏru v˝chod - západ venkovní vedení elektrické sítÏ
2x VVN 110 kV smÏ¯ované do transformaËní stanice Mladotice - Mariánsk˝ T˝nec.
Vedení VN 22 kV je vedeno soubÏûnÏ s tímto nad¯azen˝m vedením a dále jako páte¯ní v
severojiûním smÏru mezi sídlem Mladotice a zemÏdÏlsk˝m areálem Velká »erná Haù. Z tÏchto páte¯ních
tras jsou pak budovány odboËky do jednotliv˝ch sídel zakonËené distribuËními trafostanicemi (1x »erná
Haù, 1x Chráöùovice, 2x Mladotice, 1x StráûiötÏ, 1x Velká »erná Haù).
Dalöí trafostanice jsou umístÏny v blízkosti v˝robních areál˘, u za¯ízení technické infrastruktury a
v rekreaËních areálech.
Pozn.:

Dle zákona Ë. 458/2000 Sb., v platném znÏní, Ëiní ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe
bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ 7 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.
Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vËetnÏ je 1 m (po obou stranách krajního
kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a
menöí neû 52 kV na úroveÚ nízkého napÏtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo elektrické
stanice kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ
NN je 2 m od stanice.
Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v §98 zákona Ë. 458/2000, v
platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘
se nemÏní po nabytí úËinnosti zákona. Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení,
ochranná pásma d¯íve uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV
a do 35 kV vËetnÏ ochranné pásmo 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.
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Plynofikace
Jiûní Ëástí ¯eöeného území prochází VVTL plynovod DN 900 RWE Transgas. V soubÏhu se
stávajícím plynovodem je novÏ provedena trasa VVTL plynovodu DN 1400 RWE Transgas Hora Sv. Kate¯iny
- Rozvadov. V soubÏhu s VVTL plynovody jsou vedeny telekomunikaËní kabely.
Na VVTL plynovodu Transgas je provedena odboËka smÏ¯ující do regulaËní stanice umístÏné u
silnice ze sídla Mladotice. Z této regulaËní stanice jsou vedeny dvÏ vÏtve VTL plynovod˘. Jedna vÏtev
smÏ¯uje jihov˝chodnÏ na Plasy. Druhá vÏtev se dÏlí na krátkou vÏtev zakonËenou regulaËní stanicí
Mladotice a na vÏtev smÏ¯ující severnÏ k VeleËínu a pak dále mimo území PlzeÚského kraje. Z regulaËní
stanice Mladotice je provedena ploöná plynofikace sídla. Trasy STL plynovodu jsou vedeny místními
komunikacemi.
Územní plán Mladotice vymezuje, v souladu se ZÚR PlzeÚského kraje, na území obce koridor
technické infrastruktury pro stavbu VTL plynovodu zajiöùujícího napojení sídel v oblasti ManÏtína a NeËtin
(VPS P15 - VTL p¯ípojka od Mladotic do RS NeËtiny).
Pozn.:

Dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní Ëiní ochranné pásmo
nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek, jimiû se rozvádí plyn v
zastavÏném území obce, 1 m na obÏ strany od p˘dorysu. Ochranné pásmo u ostatních
plynovod˘ plynovodních p¯ípojek a technologick˝ch objekt˘ je 4 m na od p˘dorysu.
BezpeËnostní pásmo VTL plynovodu do DN 100 vËetnÏ Ëiní 15 m, bezpeËnostní pásmo VTL
plynovodu nad DN 250 vËetnÏ Ëiní 40 m na obÏ strany od p˘dorysu potrubí. BezpeËnostní
pásmo VVTL plynovodu do DN 500 vËetnÏ Ëiní 150 m, bezpeËnostní pásmo VVTL plynovodu
nad DN 500 vËetnÏ Ëiní 200 m na obÏ strany od p˘dorysu potrubí. BezpeËnostní pásmo
plynov˝ch regulaËních stanic vysokotlak˝ch je 10 m na vöechny strany od p˘dorysu.

Ropovod
Ropovod Ingolstadt (oficiální zkratkou IKL podle p˘vodnÏ plánované trasy Ingolstadt - Kralupy
nad Vltavou - Litvínov nebo MERO jako zkratka nÏmeckého Mitteleuropäische Rohölleitung).
Ropovod o pr˘mÏru 70†cm byl vybudován v 90. letech 20. století s cílem ukonËit závislost
»eské republiky na jediném zdroji v Rusku (ropovod Druûba).
Celková délka trasy:
Délka trasy v »R:
P¯epravní kapacita:
Rychlost proudÏní:
Pr˘mÏr potrubí:

347,4 km
168,6 km
10 mil. tun ropy roËnÏ
cca 0,5 - 1,2 m/s
DN 700

Ropovod prochází jiûní Ëástí ¯eöeného území. Podél trasy ropovodu jsou poloûeny
telekomunikaËní kabely. ZÚR PlzeÚského kraje vymezují poûadavek (Ëlánek 5.4.3. Dálkovody) na zajiötÏní
koridoru technické infrastruktury pro zajiötÏní oboustranné p¯ípoloûe ropovodu ve¯ejnÏ prospÏöná stavba
R1 (p¯ípoloû ropovodu IKL, DN 700 Nelahozeves – Rozvadov).
Pozn.:

Ochrana technické infrastruktury - zásobování jin˝mi produkty (dálkovody a produktovody) je
zajiöùována v souladu s na¯ízením vlády Ë. 29/1959 Sb., o oprávnÏních k cizím nemovitostem
p¯i stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu.
ZabezpeËovací pásmo je pás urËen˝ k ochranÏ dálkovodu p¯ed poökozením. Hranice
zabezpeËovacího pásma je 3 - 5 m na obÏ strany od potrubní trasy. V zabezpeËovacím pásmu
dálkovodu nesmí b˝t provádÏny ûádné práce nebo Ëinnosti, jeû by mohly vést k jeho poökození
(zemní práce, vysazování strom˘, ke¯˘, pojíûdÏní tÏûk˝mi mechanismy ap.).
Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svisl˝mi
plochami veden˝mi ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. V
ochranném pásmu je zakázáno z¯izovat zvláöù d˘leûité objekty, jakoû i vtaûné jámy
pr˘zkumn˝ch a tÏûebních vrt˘ a odvaly hluöin.
BezpeËnostní vzdálenost (nejmenöí p¯ípustná vzdálenost od jin˝ch nadzemních objekt˘ a
za¯ízení), stanovená se z¯etelem k moûnému ohroûení. Její hodnota je odstupÚována podle
charakteru okolních objekt˘. Uvnit¯ ochranného pásma je zakázáno: a) do vzdálenosti 200 m
od osy potrubí z¯izovat mosty a vodní díla po smÏru toku vody, jde-li potrubí p¯es ¯eku, b) do
vzdálenosti 150 m provádÏt souvislé zastavÏní mÏst a sídliöù a budovat ostatní d˘leûité objekty
a ûelezniËní tratÏ podél potrubí, c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé
zastavÏní vesnic, d) do vzdálenosti 50 m provádÏt stavby menöího v˝znamu a kanalizaËní sítÏ,
e) do vzdálenosti 20 m z¯izovat potrubí pro jiné látky neû ho¯lavé kapaliny I. a II. t¯ídy, f) do
vzdálenosti 3 m provádÏt Ëinnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpeËnost
jeho provozu, nap¯. v˝kopy a vysazování strom˘.

Telekomunikace
Z technologick˝ch objekt˘ telekomunikaËní sítÏ je v území zastoupena: základnová stanice (na
jihozápadním okraji zemÏdÏlského areálu Velká Ëerná Haù) a telefonní úst¯edna ATÚ Mladotice (v blízkosti
nádraûí). Ochranné pásmo podzemních telekomunikaËních vedení Ëiní 1,5 m po stranách krajního vedení.
ÿeöen˝m územím procházejí radioreléové trasy ve¯ejné komunikaËní sítÏ. Ve¯ejná hovorna se nachází ve
st¯ední Ëásti sídla Mladotice.
V zastaviteln˝ch plochách bude ¯eöena telekomunikaËní síù a p¯ipojení objekt˘ podzemní
kabelovou trasou. Navrûené obytné objekty budou p¯ímo napojeny na stávající místní síù (samostatn˝mi
staniËními kabely) s kapacitou min. 2 x 2 páry/1 rodinn˝ d˘m resp. bytovou jednotku.
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Pozn.:

Dle zákona Ë. 251/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znÏní, je ochranné pásmo
podzemních telekomunikaËních vedení 1,5 m po stranách krajního vedení. ÿeöen˝m územím
procházejí radioreléové trasy ve¯ejné komunikaËní sítÏ.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
V sídlech je p¯imÏ¯enÏ pot¯ebám zajiötÏno ve¯ejné osvÏtlení a poslech místního rozhlasu.

Prostorová koordinace vedení technického vybavení
Prostorové uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací musí
odpovídat p¯ísluön˝m »SN. SítÏ vedené v soubÏhu se silnicemi a místními komunikacemi v intravilánu
sídla budou p¯ednostnÏ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku.
K¯íûení silnic s vedením sítí technického vybavení budou realizována, pokud to technické
podmínky v území dovolí, bez poruöení vozovek (uûitím bez v˝kopov˝ch technologií). V extravilánu sídel
budou vedení sítí technické infrastruktury realizovány mimo tÏlesa silniËních komunikací, doporuËeno je
soust¯edÏní tras dálkovod˘.
ObËanské vybavení
V ¯eöeném území se nachází základní obËanská vybavenost odpovídající velikosti a pot¯ebám
sídel. P¯ehled obËanské vybavenosti v ¯eöeném území (odkazy viz. koordinaËní v˝kres):
1 - kaple Jména P. Marie
2 - h¯bitov
3 - kostel sv. Martina (osada StráûiötÏ)
4 - kaple P. Marie (osada Chráöùovice)
5 - modlitebna (Církev Ëeskoslovenská husitská)
6 - OÚ, »eská poöta s. p., obchod smíöen˝m zboûím, ordinace léka¯e
7 - Mate¯ská a základní ökola Mladotice
8 - pohostinství
9 - pohostinství se sálem
10 - pohostinství
11 - h¯iötÏ, dÏtské h¯iötÏ, koupaliötÏ
12 - fotbalové h¯iötÏ
13 - sportovní st¯elnice
14 - rekreaËní areál Policie »R
15 - rekreaËní areál Zájmové sdruûení odborov˝ch organizací SD
16 - rekreaËní areál Asociace svobodn˝ch odbor˘ »R
17 - rekreaËní areál
Nakládání s odpady
Skládky, evidované ekologické zátÏûe území
V ¯eöeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad˘.
Jako území znehodnocená v˝robní Ëinností (tzv. brownfields) jsou vyhodnoceny (dle ÚAP
Kralovice) vyhodnoceny: areál zámeËku v osadÏ Velká »erná Haù a areál skladu na severov˝chodním okraji
sídla Mladotice. V ¯eöeném území jsou evidovány ekologické zátÏûe (dle inventarizaËní studie Staré
ekologické zátÏûe PlzeÚského kraje):
-

»S PHM ZD Mladotice v zemÏdÏlském areálu
b˝valé skládky komunálního odpadu Mladotice (severnÏ od sídla) a Odlezly (na severním okraji
území, ukonËení skládkování: 1996, provedena rekultivace, dalöí opat¯ení nejsou nutná).

ZneökodÚování odpad˘
Systém sbÏru, t¯ídÏní a zneökodÚování komunálního a stavebního odpadu i nebezpeËn˝ch
sloûek odpadu je upraven ObecnÏ závaznou vyhláökou.
-

Na severním okraji sídla Mladotice je umístÏn oplocen˝ sbÏrn˝ dv˘r.
SbÏrné nádoby u jednotliv˝ch nemovitostí slouûí k ukládání zbytkového odpadu po vyt¯ídÏní.
Svoz se provádí dle harmonogramu sestaveného oprávnÏnou osobou a schváleného
p¯ísluön˝m orgánem obce.
Vyt¯ídÏné sloûky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo) se ukládají do p¯ísluönÏ oznaËen˝ch
kontejner˘ umístÏn˝ch na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách.
NebezpeËné sloûky vyt¯ídÏné z komunálního odpadu jsou p¯edávány oprávnÏné osobÏ k
odvozu. Nevyuûité léky lze odloûit v lékárnách v okolních sídlech.
Odvoz kal˘ ze septik˘ a ûump si zajiöùují fyzické nebo právnické osoby u oprávnÏné osoby na
vlastní náklady.

NezastavÏné území (charakteristika krajiny)
Z hlediska typologického ËlenÏní krajiny je p¯eváûná Ëást ¯eöeného území zahrnuta do typu
3M2. Západní okraj ¯eöeného území tvo¯en˝ údolím vodního toku St¯ela je zahrnut do typu 3L15.
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3M2
charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

vrcholnÏ st¯edovÏká sídelní krajina Hercynica
lesozemÏdÏlská krajina
krajina Ëlenit˝ch pahorkatin a vrchovin Hercynica

3L15
charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

vrcholnÏ st¯edovÏká sídelní krajina Hercynica
lesní krajina
krajina za¯íznut˝ch údolí

Dle vymezení cílov˝ch charakteristik krajiny ZÚR PlzeÚského kraje spadá ¯eöené území do
Plaské (8) a ManÏtínské (9, západní okraj ¯eöeného území) krajinné oblasti. Ochrana vybran˝ch cílov˝ch
charakteristik krajin PlzeÚska se opírá o zásady diferencované územní péËe o krajinu:
-

v krajinn˝ch typech hluboce za¯íznut˝ch údolí (v p¯ípadÏ ¯eöeného území se jedná o údolí
vodního toku St¯ela) je cílem ochrany uspo¯ádání ploch v typické údolní katénÏ, zalesnÏné
srázné svahy, zaluËnÏné úzké údolní nivy a pro pastviny vyuûívaná boËní, mírnÏjöí údolí, bez
souvislejöí zástavby, navazující na tradiËní zp˘soby hospoda¯ení i vyuûívání.
Stanovení podmínek pro chránÏná území a územní systém ekologické stability
Biogeografické ËlenÏní krajiny
ÿeöené území je souËástí Rakovnicko-ûlutického bioregionu (1.16).

Biochory
Z hlediska ËlenÏní na biochory jsou v údolí vodního toku St¯ela zastoupeny V˝razná údolí v
drobách v suché oblasti 4. v.s. (-4UM) a V˝razná údolí v pestr˝ch metamorfitech v suché oblasti 4. v.s.
(-4UQ).
Dalöí území tvo¯í v okolí sídla Mladotice Erodované ploöiny na kaolinickém permu v suché
oblasti 4. v.s. (-4BX, severní svahy) a Erodované ploöiny na permu v suché oblasti 3. v.s. (-3BL). V okolí
sídla Chraöùovice je zastoupena biochora Erodované ploöiny na permu v suché oblasti 4. v.s. (-4BL).
Zb˝vající Ëást území v rozsahu okolí sídel StráûiötÏ, »erná Haù a Velká »erná Haù tvo¯í biochora
Erodované ploöiny na pestr˝ch metamorf. v suché oblasti 4. v.s. (-4BQ). OkrajovÏ jsou zastoupeny téû
biochory Erodované ploöiny na drobách v suché oblasti 4. v.s. (-4BM) a Vrchoviny na permu 4. v.s. (4VL, v
okolí Odlezelského jezera).
-3BL
-4BL
-4BM
-4BQ
-4BX
-4UM
-4UQ
4VL

Erodované ploöiny na permu v suché oblasti 3. v.s.
Erodované ploöiny na permu v suché oblasti 4. v.s.
Erodované ploöiny na drobách v suché oblasti 4. v.s.
Erodované ploöiny na pestr˝ch metamorf. v suché oblasti 4. v.s.
Erodované ploöiny na kaolinickém permu v suché oblasti 4. v.s.
V˝razná údolí v drobách v suché oblasti 4. v.s.
V˝razná údolí v pestr˝ch metamorfitech v suché oblasti 4. v.s.
Vrchoviny na permu 4. v.s.

P¯irozená vegetace
P¯evládající potenciální p¯irozenou vegetací ¯eöeného území je »ern˝öová dubohab¯ina (7) v
okolí údolí vodního toku St¯ela a Biková a/nebo jedlová doubrava (36) ve zbytku území. Do malé Ëásti
území (severnÏ od areálu Velká »erná Haù) zasahuje v˝bÏûek mapovací jednotky Biková buËina
(Luzulo-Fagetum) (24).
»ern˝öová dubohab¯ina (7)
Mapovací jednotku tvo¯í stinné dubohab¯iny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea)
a habrem (Carpinus betulus), s Ëastou p¯ímÏsí lípy (Tilia cordata, na vlhËích stanoviötích Tilia platyphyllos),
dubu letního (Quercus robur) a stanoviötÏ nároËnÏjöích listnáË˘ (jasan - Fraxinus excelsior, klen - Acer
pseudoplatanus, mléË - Acer platanoides, t¯eöeÚ - Cerasus avium). Ve vyööích nebo inverzních polohách
se téû objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob¯e vyvinuté ke¯ové patro tvo¯ené
mezofilními druhy opadav˝ch listnat˝ch les˘ nalezneme pouze v prosvÏtlen˝ch porostech. Charakter
bylinného para urËují p¯edevöím mezofilní druhy, p¯edevöím byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum,
Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, Lathyrus niger, Lamium galeobdolon, Melampyrum nemorosum,
Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana a jiné), ménÏ
Ëasto trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
NejËastÏjöí d¯eviny stromo¯adí: Cerasus avium (t¯eöeÚ ptaËí), Tilia cordata (lípa srdËitá), Tilia
platyphyllos (lípa öirokolistá), Acer platanoides (javor mléË), Juglans regia (o¯eöák vlaösk˝), Pyrus
communis (hruöeÚ obecná), hybridní topoly, ménÏ Malus domestica (jabloÚ domácí) a Prunus domestica
(hruöeÚ domácí).
Vhodné d¯eviny pro soliterní v˝sadbu a rozpt˝lenou zeleÚ: Tilia cordata (lípa srdËitá), Quercus
petraea a robur (dub zimní a letní), Carpinus betulus (habr obecn˝), Cerasus avium (t¯eöeÚ ptaËí), Tilia
platyphyllos (lípa öirokolistá), Swida sanguinea (svída krvavá), Ligustrum vulgare (ptaËí zob obecn˝),
Crataegus monogyna, laevigata (hloh jednoblizn˝ a obecn˝), Corylus avellana (líska obecná).
SmÏsy pro zatravÚovaná místa: Festuca rubra, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Poa
pratensis, Poa trivialis, v suööích polohách Agrostis capillaris, Poa angustifolia.
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Biková buËina (Luzulo-Fagetum) (24)
Biková buËina se vyznaËuje jednoduchou vertikální strukturou, je tvo¯ena vÏtöinou jen
stromov˝m a bylinn˝m patrem. Ke¯ové patro vzniká jen zmlazením buku. Mechové patro je potlaËeno
bohat˝m opadem bukového listí, které se obtíûnÏ rozkládá. Stromové patro b˝vá Ëasto tvo¯eno jen bukem
(Fagus sylvatica). Jako p¯ímÏs se vyskytuje v niûöích polohách dub zimní, ménÏ i letní (Quercus petraea,
robur), pop¯. lípa srdËitá (Tilia cordata). D¯íve tvo¯ila p¯ímÏs stromového patra i jedle (Abies alba). V
bylinném patru se v závislosti na p˘dních podmínkách a nadmo¯ské v˝öce st¯ídají Luzula luzuloides,
Deschampsia flexuosa, ¯idËeji Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus nebo Poa nemoralis.
NejËastÏjöí d¯eviny stromo¯adí: Fraxinus excelsior (Jasan ztepil˝), Acer pseudoplatanus (Javor
klen), Sorbus aucuparia (Je¯áb ptaËí), Prunus domestica (SlivoÚ domácí), Malus domestica (JabloÚ
domácí), z¯ídka i Aesculus hippocastanum (Jírovec maÔal).
NejËastÏjöí rozpt˝lená zeleÚ: Acer pseudoplatanus (Javor klen), Fraxinus excelsior (Jasan
ztepil˝), Sorbus aucuparia (Je¯áb ptaËí), Fagus sylvatica (Buk lesní), Quercus petraea a robur (Dub zimní a
letní), Tilia cordata (Lípa srdËitá).
Vhodné smÏsi na zatravÚovaná místa: Agrostis capillaris, Festuca ovina a rubra, Trisetum
flavescens, Dactylis glomerata, Nardus stricta.
Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petaeae, Abieti-Quercetum) (36)
Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznaËuje slabou
p¯ímÏsí aû absencí listnáË˘ - b¯ízy (Betula pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica),
je¯ábu (Sorbus aucuparia), lípy srdËité (Tilia cordata), na suööích stanoviötích i s p¯irozenou p¯ímÏsí
borovice (Pinus sylvestris). Dub letní (Quercus robur) se objevuje jen na relativnÏ vlhËích místech.
Zmlazené d¯eviny stromového patra jsou nejd˘leûitÏjöí sloûkou slabÏ vyvinutého ke¯ového patra, kde se
téû ËastÏji objevuje Frangula alnus a Juniperus communis. Bylinné patro urËují acidofilní a mezofilní lesní
druhy. Mechové patro b˝vá druhovÏ pestré. V jedlové doubravÏ se navíc vyskytují i p¯ímÏsy jedle (Abies
alba).
NejËastÏjöí d¯eviny stromo¯adí: Betula pendula (B¯íza bÏlokorá), Quercus robur (Dub letní),
Sorbus aucuparia (Je¯áb ptaËí), Robinia pseudocacia (Trnovník akát), Malus domestica (JabloÚ domácí).
NejËastÏjöí rozpt˝lená zeleÚ: Quercus petraea a robur (Dub zimní a letní), Carpinus betulus
(Habr obecn˝), Sorbus aucuparia (Je¯áb ptaËí), Betula pendula (B¯íza bÏlokorá), Rosa canina, Frangula
alnus, Tilia cordata (Lípa srdËitá), Pinus silvestris (Borovice lesní).
Vhodné smÏsi na zatravÚovaná místa: Festuca ovina, F. trachyphylla, F. rubra, F. pratensis,
Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus, Phleum pratense, Poa angustifolia, P. pratensis, Lolium perenne,
Trifolium repens.
Zdroj:

Zdenka Neuhäuslová - Mapa potenciální p¯irozené vegetace »eské republiky (Praha 1998)

ChránÏné Ëásti p¯írody
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou lesy, vodní toky, vËetnÏ údolních niv (dle ustanovení §3
odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní), p¯írodní vodní nádrûe a rybníky.
Severozápadní Ëást ¯eöeného území (po sídlo Mladotice a silnici Mladotice - StráûiötÏ a Velká
»erná Haù) je souËástí P¯írodního parku Horní St¯ela. ÿeöené území je hodnoceno jako migraËnÏ
v˝znamné.
P¯írodní park Horní St¯ela
Horní St¯ela je p¯írodní park rozkládající se p¯eváûnÏ v severní Ëásti okresu PlzeÚ-sever a na
jihov˝chodním okraji okresu Karlovy Vary. Chrání meandrovitÏ budované hluboké údolí ¯eky St¯ely s
typick˝mi lesními porosty na skalnat˝ch svazích. Bohatá kvÏtnatá spoleËenstva termofilního a
subxerofilního charakteru prolínají spoleËenstva submontánní vegetace.
P¯írodní park Horní St¯ela byl vyhláöen jako oblast klidu vyhláökou ONV PlzeÚ-sever v roce 1978
na ploöe 6†813†ha, v roce 1997 byla vyhláöeno p¯iléhající území o v˝mÏ¯e 3†179†ha v okrese Karlovy Vary.
(Zdroj: Wikipedia)
V ¯eöeném území se nenacházejí zvláötÏ chránÏné Ëásti p¯írody a krajiny, ani se nezasahuje
území chránÏní soustavou Natura 2000. S ¯eöen˝m územím vöak p¯ímo sousedí NPP Odlezelské jezero a
do severozápadní Ëásti území zasahuje ochranné pásmo PR St¯ela.
NPP Odlezelské jezero
Jezero se nachází mezi obcemi Mladotice a Odlezly v†okrese PlzeÚ-sever. Je protaûeno severojiûním
smÏrem v†sev¯eném údolí p¯i západním úpatí Potvorovského kopce a náleûí do éihelské pahorkatiny. Na
celkové ploöe 67,83 ha byla NPP vyhláöena 7.3.1975, vyhláöení bylo novelizováno 7.9.1989. Hladina
vlastního jezera leûí v†nadmo¯ské v˝öce 413,3 m a má rozlohu 5,8562 ha. Hlavním p¯edmÏtem ochrany je
sesuvem hrazené jezero, nejmladöí svého druhu na území »R, a p¯ilehlé sesuvné území. Celá oblast je
souborem morfologicky zajímav˝ch tvar˘ a dobrou ukázkou mechanismu svahov˝ch pohyb˘.
Hrazené jezero vzniklo sesuvem permokarbonsk˝ch sediment˘ ze západního svahu Potvorovského vrchu
do údolí Mladotického potoka po pr˘trûích mraËen 27. a 28. kvÏtna 1872. P¯íËinou byl dlouhodob˝ pr˘nik
vody do jílovcového podloûí skrz eroze a trhliny, kter˝ zp˘sobil plouûiv˝ posun cel˝ch blok˘ karbonsk˝ch
hornin (arkóz, pískovc˘ a slepenc˘). Dalöím faktorem byla tÏûba pískovcov˝ch kvádr˘ a stavba ûelezniËní
trati vedoucí naruöen˝m svahem po levém b¯ehu Mladotického potoka (po sesuvu byla p¯eloûena na prav˝
b¯eh). ZmínÏné deötÏ v†roce 1872 zp˘sobily rychl˝ sesuv celého bloku, kter˝ p¯ehradil údolí v†délce 300 m
a následnÏ tak vzniklo jezero.
Jezero se postupnÏ zanáöí od p¯ítok˘, Mladotického a Odlezelského potoka, a p¯edpokládá se, ûe za dobu
10 let by se mÏl nános zv˝öit o cca 1 m. Hloubka jezera byla v†roce 1912 cca 14 m, p¯i mÏ¯ení v†roce 1978
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cca 7,7 m. Ze zajímav˝ch druh˘ zde byla nalezena ökeble ¯íËní (Anodonta anatina), v†oblasti p¯ítok˘ byl
zaznamenán v˝skyt nÏkolika vodních rostlin (vodní mor kanadsk˝, hvÏzdoö jarní, ok¯ehek menöí, rdest
kade¯av˝, rdest vzpl˝vav˝ (Potamogeton natans), závar jednoduch˝). Jezero je v†souËasnosti vyuûíváno mj.
ke sportovnímu rybolovu.
Sesuvné území je porostlé lesem sloûen˝m p¯eváûnÏ ze smrku, borovice lesní a Ëerné a mod¯ínu. Bylinné
patro tvo¯í zejména váleËka prapo¯itá, p¯esliËka lesní, ost¯ice chabá, sítina sivá, sk¯ípina lesní a podbÏl
obecn˝. Územím prochází znaËená turistická trasa. (Zdroj: http://www.cittadella.cz)
†

P¯írodní rezervace St¯ela
P¯írodní rezervaci St¯ela, vyhláöenou v†roce 1976, najdeme jiûnÏ od obce Rabötejn nad St¯elou po KoziËk˘v
ml˝n. Rezervace se nachází v†nadmo¯ské v˝öce od 380 do 528m nad mo¯em. Na území o rozloze 314,21 ha
je chránÏna teplomilná vegetace a kvÏtena submontánního typu v†meandrech ¯eky St¯ely. St¯ela je t¯etí
nejvÏtöí p¯írodní rezervace v†západních »echách (po Boûídarském raöeliniöti a Povyd¯í).
Podloûí tvo¯í fylity s†polohami tzv. pokr˝vaËsk˝ch b¯idlic. Nejv˝znamnÏjöí je skalní vegetace, z†druh˘ nap¯.
kost¯ava sivá, rozchodník bíl˝, bÏlozá¯ka liliovitá nebo tolita léka¯ská. Z†dalöích druh˘ jedle bÏlokorá,
baûanka vytrvalá, samorostlík klasnat˝, zimolez obecn˝, kruËinka barví¯ská nebo omÏj pestr˝. Z†ûivoËich˘ tu
m˘ûeme najít nap¯. stepníka rudého, zmiji obecnou, mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), vydru
¯íËní, raka kamenáËe, na b¯ezích ¯eky ledÚáËka ¯íËního (Alcedo atthis). (Zdroj: http://www.nature.unas.cz)

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability:
Hlavním cílem vytvá¯ení ÚSES je trvalé zajiötÏní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita vöech ûijících organism˘ a jejich spoleËenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh˘, mezi druhy a rozmanitost ekosystém˘. Podstatou ÚSES je vymezení sítÏ p¯írodÏ blízk˝ch ploch v
minimálním územním rozsahu, kter˝ uû nelze dále sniûovat bez ohroûení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území. ÚSES se dÏlí podle biogeografického v˝znamu skladebn˝ch prvk˘ na nadregionální,
regionální a lokální.
Biocentrum je tvo¯eno ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝ svou velikostí a stavem
ekologick˝ch podmínek umoûÚuje trvalou existenci druh˘ i spoleËenstev p¯irozeného genofondu krajiny.
Jedná se o biotop nebo soubor biotop˘, kter˝ sv˝m stavem a velikostí umoûÚuje trvalou existenci
p¯irozeného Ëi pozmÏnÏného, avöak p¯írodÏ blízkého ekosystému. Biokoridor je, nebo cílovÏ má b˝t,
tvo¯en ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝ propojuje biocentra a umoûÚuje a podporuje
migraci, öí¯ení a vzájemné kontakty ûiv˝ch organism˘. InterakËní prvek je ekologicky v˝znamn˝ krajinn˝
prvek nebo ekologicky v˝znamné liniové spoleËenstvo, vytvá¯ející existenËní podmínky rostlinám a
ûivoËich˘m, v˝znamnÏ ovlivÚujícím fungování ekosystém˘ kulturní krajiny.
Severní okraj ¯eöeného území je souËástí nadregionálního biocentra NRBC St¯ela - Rabötejn.
Údolím ¯eky St¯ela na západním okraji ¯eöeného území prochází nadregionální biokoridor NRBK K 49, do
nÏjû je na soutoku St¯ely a Chladné vloûeno regionální biocentrum RBC Mladotice.
Plochy biocenter se nacházejí p¯eváûnÏ na lesní p˘dÏ, biokoridor prochází zalesnÏn˝mi svahy
nad v˝znamnÏ rekreaËnÏ vyuûívanou údolní nivou vodního toku St¯ela.
OznaËení:
Cílová v˝mÏra (v ¯eöeném území):
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

NRBC St¯ela - Rabötejn
81,7 ha
Biocentrum nadregionální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Louky v údolní nivÏ St¯ely na jejím levém b¯ehu, b¯ehové
porosty VR, OL, JV, TOP, zamok¯ené travní porosty. Na nivu navazují strmé stránÏ s p¯eváûnÏ SM a BO
porostem, p¯ímÏs Bÿ.
Návrh opat¯ení: Udrûovat, pop¯. doplÚovat b¯ehové porosty, louky pravidelnÏ kosit. V cílové
d¯evinné skladbÏ zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin - DB, JV, LP, HB. Udrûet p˘doochrannou funkci porostu.
OznaËení:
Cílová v˝mÏra (v ¯eöeném území):
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

NRBK K 49
87,9 ha
Biokoridor nadregionální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní porosty na prudkém kamenitém svahu do údolí ¯eky
St¯ely. R˘znorod˝ etáûov˝ porost tvo¯en tyËovinou aû kmenovinou. V mezerách Ëasté ke¯e. Zastoupena BO,
SM, AK, Bÿ.
Návrh opat¯ení: Udrûet funkËnost porostu, ochrann˝ charakter lesa. V cílové d¯evinné skladbÏ
zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin - DB, JV, LP, HB.
OznaËení:
Cílová v˝mÏra (v ¯eöeném území):
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

RBC Mladotice
16,7 ha
Biocentrum regionální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biocentrum na strm˝ch svazích Z, J a JV, místy suùovit˝ch,
se skalnat˝mi v˝chozí. V porostu p¯evaûuje BO a SM. Niva ¯eky St¯ela s hust˝mi b¯ehov˝mi porosty OL, VR,
místy doplnÏné JV a JS, p¯ilehlé louky jsou ËásteËnÏ podmáËené, extenzivnÏ obhospoda¯ované.
Návrh opat¯ení: V cílové d¯evinné skladbÏ zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin - DB, JV, LP, HB.
Udrûet p˘doochrannou funkci porostu. Udrûovat, pop¯. doplÚovat b¯ehové porosty novou v˝sadbou OL,
VR a OS, louky pravidelnÏ kosit.
Místní územní systém ekologické stability:
Nad místní systém ÚSES je doplnÏn sítí lokálních prvk˘ - biocentry, biokoridory a interakËními
prvky.
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Návrh ¯eöení je koncipován tak, aby byly v maximální moûné mí¯e respektovány nároky vöech
uûivatel˘ území (osídlení, doprava, zemÏdÏlská v˝roba, tÏûba nerostn˝ch surovin ap.). Stávající zástavba a
dopravní trasy jsou plnÏ respektovány. Nároky zemÏdÏlské v˝roby jsou zohlednÏny minimalizací
poûadavk˘ na zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond. Trasování biokoridor˘ je voleno tak, aby nenaruöovalo úËelnou
organizaci zemÏdÏlského p˘dního fondu. Biokoridory jsou p¯eváûnÏ vedeny lesními pozemky a podél
koryt potok˘ a odvodÚovacích p¯íkop˘.
Minimální velikost lokálního biocentra je stanovena na 3 ha, minimální öí¯ka lokálního
biokoridoru 15 m (spoleËenstvo lesní, kombinované), 20 m (spoleËenstvo luËní). Pro spoleËenstvo
kombinované (luËní a lesní) je moûné p¯eruöení do 50 m zastavÏnou plochou, 80 m ornou p˘dou a 100
m p¯i ostatních kulturách. InterakËní prvky nedosahují parametr˘ biocenter a biokoridor˘, v˝znamnÏ se
vöak podílejí na zv˝öení ekologické stability v†krajinÏ.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 5
Flusárna
4,2 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Rybník s rákosinami v tÏsné blízkosti lesa, obklopen intenzivnÏ
obdÏlávan˝mi loukami. Bohat˝ b¯ehov˝ porost tvo¯í - Bÿ, DB, VR, OL, TO, trnka, r˘ûe öípková. Vhodná
lokalita pro hnízdÏní vodních pták˘.
Návrh opat¯ení: Udrûovat funkËnost rybníka, udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 6
Na hranici
7,5 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biocentrum na nestejném, zvlnÏném, p¯eváûnÏ JV svahu,
s Ëetn˝mi muldami. Smíöené porostní skupiny od mlazin po starou kmenovinu. VÏtöinu porostu tvo¯í BO
kmenovina celkovÏ pr˘mÏrné kvality s jednotlivou p¯ímÏsí SM a MD. V mladöích skupinách je zastoupen
SM, BO, MD, DB, Bÿ, OS.
Návrh opat¯ení: V˝chovou zvyöovat stabilitu porostu. P¯i obnovÏ pouûívat nadále BO
hospodá¯ství s vÏtöím zastoupením DB.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 11
StráûiötÏ - západ
3,5 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Louka v údolní nivÏ ¯eky St¯ely na levém b¯ehu, b¯ehové
porosty VR, OL, JV, TOP, zamok¯ené travní porosty.
Návrh opat¯ení: Udrûovat, pop¯. doplÚovat b¯ehové porosty, louku pravidelnÏ kosit, vylouËit
pouûití herbicid˘ a umÏl˝ch hnojiv.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 13
Na vrchu
4,6 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biocentrum na prudkém kamenitém J svahu do údolí
¯eky St¯ely. R˘znorod˝ etáûov˝ porost tvo¯en tyËovinou aû kmenovinou. V mezerách Ëasté ke¯e.
Zastoupena BO, SM, AK, Bÿ.
Návrh opat¯ení: Udrûet funkËnost porostu, ochrann˝ charakter lesa.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 14
Kozí zámek
4,4 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Louka v údolní nivÏ ¯eky St¯ely na jejím levém b¯ehu, b¯ehové
porosty VR, OL, JV, TOP, zamok¯ené travní porosty.
Návrh opat¯ení: Udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty, louku pravidelné kosit.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 15
Na dole
5,0 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biocentrum na prudkém JZ, Z svahu do údolí St¯ely, místy
sutÏ a skály. P¯evládá stará p¯eváûnÏ BO kmenovina s DB a LP.
Návrh opat¯ení: Udrûení funkËnosti lokality, p˘do ochrann˝ charakter porostu.
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OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 16
»erná Haù
5,3 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biocentrum na nestejném mírném J svahu. Zastoupeny
smíöené porostní skupiny ve fázi mlazin aû kmenovin. P¯evládá BO se SM, MD, DB, Bÿ.
Návrh opat¯ení: V˝chovou zvyöovat stabilitu, udrûet funkËnost lokality, v cílové d¯evinné skladbÏ
zvyöovat podíl listnáË˘.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 17
Chráöùovické vrchy
6,3 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biocentrum na prudkém Z svahu. P¯eváûnÏ SM
kmenovina s BO. Vzr˘st je rozdíln˝, odpovídající extrémnímu stanoviöti.
Návrh opat¯ení: Udrûení plné funkËnosti, nadále ochrann˝ charakter. ProvádÏt pouze nahodilou
tÏûbu, likvidovat souöí.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 18
Na prost¯edním
4,4 ha
Biocentrum lokální, k doplnÏní

Charakteristika ekotopu a bioty: Úzké údolí Chráöùovického potoka s ojedinÏl˝mi ke¯ov˝mi
b¯ehov˝mi porosty a úzk˝mi pruhy TTP, zamok¯ené, málo vyuûívané.
Návrh opat¯ení: Na orné p˘dÏ zaloûit luËní porost, stabilizaËní protierozní prvek na okraji lesa.
Doplnit b¯ehové porosty - VR, OL, JV, TOPC, louky pravidelnÏ kosit,.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 19
Mladotick˝ potok - Nad Mladoticemi
6,1 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: LuËní biocentrum v öiroké údolní nivÏ Mladotického potoka,
soubÏûnÏ vedená koryta potoka s bohat˝mi b¯ehov˝mi porosty - JV, OL, VR, koryta upravovaná s
nezpevnÏn˝mi b¯ehy, v nivÏ zemÏdÏlsky vyuûívané louky, souËástí biocentra je lesík.
Návrh opat¯ení: Udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty, udrûovat nezpevnÏné b¯ehy koryta
toku, louky pravidelnÏ kosit.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 21
Na baûantnÏ
3,7 ha
Biocentrum lokální, k doplnÏní

Charakteristika ekotopu a bioty: LuËní biocentrum v öiroké údolní nivÏ Mladotického potoka,
soubÏûnÏ vedená koryta potoka s bohat˝mi b¯ehov˝mi porosty - JV, OL, VR, koryta jsou upravovaná s
nezpevnÏn˝mi b¯ehy, v nivÏ jsou zemÏdÏlsky plochy.
Návrh opat¯ení: Udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty, udrûovat nezpevnÏné b¯ehy koryta
toku, zaloûit louky, pravidelnÏ kosit.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 24
Pod »ihadly
11,2 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biocentrum na nestejném, zvlnÏném JZ svahu, podél JV
hranice mulda s pot˘Ëkem. Porost ve stadiu po dokonËení obnovy, zastoupeny hlavnÏ mladöí porostní
skupiny, tj. ve fázi mlazin aû tyËovin. P¯evládá BO a SM, s p¯ímÏsí MD, DB, Bÿ.
Návrh opat¯ení: V˝chovou zvyöovat stabilitu, podporovat listnaté d¯eviny - DB.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 29
Podhrázsk˝ ml˝n
5,7 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Louka v údolní nivÏ ¯eky St¯ely na jejím levém b¯ehu, b¯ehové
porosty VR, OL, JV, TOP, zamok¯ené travní porosty.
Návrh opat¯ení: Udrûovat, pop¯. doplÚovat b¯ehové porosty, louku pravidelné kosit.
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OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 31
Na rybníku
4,5 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: LuËní biocentrum v öiroké údolní nivÏ Mladotického potoka,
soubÏûnÏ vedená koryta potoka s bohat˝mi b¯ehov˝mi porosty - JV, OL, VR, koryta jsou upravovaná s
nezpevnÏn˝mi b¯ehy, v nivÏ jsou zemÏdÏlsky vyuûívané louky, louka zabíhá do zalesnÏného svahu.
Návrh opat¯ení: Udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty, udrûovat nezpevnÏné b¯ehy koryta
toku, louky pravidelnÏ kosit.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 32
U pr˘seku
7,9 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biocentrum na mírném J svahu. P¯evládá nep¯ir˘stající
BO kmenovina odpovídající stanoviöti, nÏkolik mal˝ch kotlík˘.
Návrh opat¯ení: P¯i obnovÏ nadále BO hospodá¯ství s vÏtöí p¯ímÏsí DB a MD.
OznaËení:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBC 34
Trojansk˝ potok - na soutoku pramen˘
4,3 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: LuËní biocentrum v údolní nivÏ Trojanského potoka na soutoku
jeho hlavních p¯ítok˘, v údolí jsou podmáËené louky mezi zalesnÏn˝mi stránÏmi.
Návrh opat¯ení: Udrûet tok potoka ve funkËním stavu, moûno doplnit b¯ehové porosty - OL, VR,
louky pravidelnÏ kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 105
St¯ela - Pod soutokem
150 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor v údolní nivÏ meandrujícího toku St¯ely, husté
b¯ehové porosty OL, VR, místy doplnÏné JV a JS, p¯ilehlé louky jsou ËásteËné podmáËené, extenzivnÏ
obhospoda¯ované.
Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku, udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty novou v˝sadbou
OL, VR a OS, p¯ilehlé louky pravidelné kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 106
St¯ela - Pod hatÏmi
400 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor v údolní nivÏ meandrujícího toku St¯ely, husté
b¯ehové porosty OL, VR, místy doplnÏné JV a JS, p¯ilehlé louky jsou ËásteËnÏ podmáËené, extenzivnÏ
obhospoda¯ované.
Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku, udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty novou v˝sadbou
OL, VR a OS, p¯ilehlé louky pravidelnÏ kosit, vylouËit pouûití herbicid˘ a umÏl˝ch hnojiv.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 107
St¯ela - chatová osada
650 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FBiokoridor v údolní nivÏ meandrujícího toku St¯ely, husté
b¯ehové porosty OL, VR, místy doplnÏné JV a JS, p¯ilehlé louky jsou ËásteËnÏ podmáËené, extenzivnÏ
obhospoda¯ované.
Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku, udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty novou v˝sadbou
OL, VR a OS, p¯ilehlé louky pravidelnÏ kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 108
St¯ela - KopadliötÏ
400 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor v údolní nivÏ meandrujícího toku St¯ely, husté
b¯ehové porosty OL, VR, místy doplnÏné JV a JS, p¯ilehlé louky jsou ËásteËnÏ podmáËené, extenzivnÏ
obhospoda¯ované, na údolí navazují strmé stránÏ se SM lesem.
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Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku, udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty novou v˝sadbou
OL, VR a OS, p¯ilehlé louky pravidelnÏ kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 109
St¯ela - Na dole
400 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor v údolní nivÏ meandrujícího toku St¯ely, husté
b¯ehové porosty OL, VR, místy doplnÏné JV a JS, p¯ilehlé louky jsou ËásteËné podmáËené, extenzivnÏ
obhospoda¯ované, na údolí navazují strmé stránÏ se SM lesem.
Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku, udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty novou v˝sadbou
OL, VR a OS, p¯ilehlé louky pravidelnÏ kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 110
St¯ela - Soutok s K¯eËovsk˝m potokem
800 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní biokoridor v údolní nivÏ meandrujícího toku St¯ely,
husté b¯ehové porosty OL, VR, místy doplnÏné JV a JS, p¯ilehlé louky jsou ËásteËnÏ podmáËené,
extenzivnÏ obhospoda¯ované.
Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku, udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty novou v˝sadbou
OL, VR a OS, p¯ilehlé louky pravidelnÏ kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 112
St¯ela - Pod Podhrázsk˝m ml˝nem
300 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní biokoridor v údolní nivÏ meandrujícího toku St¯ely,
husté b¯ehové porosty OL, VR, místy doplnÏné JV a JS, p¯ilehlé louky jsou ËásteËnÏ podmáËené,
extenzivnÏ obhospoda¯ované.
Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku, udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty novou v˝sadbou
OL, VR a OS, p¯ilehlé louky pravidelnÏ kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 117
Domina
900
Biokoridor lokální, k zaloûení a doplnÏní

Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor je nutno novÏ vytvo¯it na ploöe orné p˘dy, v Ëásti
úseku je trasován v ose melioraËního kanálu.
Návrh opat¯ení: Udrûet funkËní melioraËní r˝hu, vytvo¯it b¯ehov˝ porost - JS, VR, OL, TOPC,
zaloûit zatravnÏn˝ pás o öí¯ce cca 15 m, pravidelnÏ kosit, doplnit v˝sadbou listnat˝ch strom˘ a ke¯˘
domácího p˘vodu.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 118
Na LeötinÏ
1400 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biokoridor veden v öí¯ce cca 20 m po okraji lesa. Porosty
jsou tvo¯eny p¯eváûné SM, p¯ímÏs BO a Bÿ.
Návrh opat¯ení: V cílové d¯evinné skladbÏ zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin - DB, JV, LP, HB.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 119
Pod vodními jámami
1100 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní lesní biokoridor veden v öí¯ce cca 20 m. Porosty jsou
tvo¯eny p¯eváûnÏ SM, s malou p¯ímÏsí BO a Bÿ.
Návrh opat¯ení: V cílové d¯evinné skladbÏ zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin - DB, JV, LP, HB, BR.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 120
Na hranici
1300 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biokoridor, biokoridor je trasován údolím bezejmenného
potoka se zamok¯en˝m okolím.
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Návrh opat¯ení: Zvyöovat podíl listnat˝ch strom˘ v cílové d¯evinné skladbÏ (moûno pruh rozöí¯it
na 20 m), udrûovat ve funkËním stavu koryto vodoteËe, v˝sadbu moûno doplnit o VR, OL, JS.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 121
Mladotick˝ potok - pod Odlezelsk˝m jezerem
850 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní lesní biokoridor v ose Mladotického potoka.
Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku, doplnit b¯ehové porosty - JS, OL, VR, zv˝öit podíl
listnat˝ch d¯evin i v porostu mimo b¯ehy potoka.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 125
K palici
1200 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní lesní biokoridor veden v öí¯ce cca 20 m. Porosty jsou
tvo¯eny p¯eváûnÏ SM, s malou p¯ímÏsí BO a Bÿ.
Návrh opat¯ení: V cílové d¯evinné skladbÏ zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin - DB, BK, JV, LP.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 126
Krchelná
700 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní lesní biokoridor veden v öí¯ce cca 20 m. Porosty jsou
tvo¯eny p¯eváûnÏ SM, BO a BR, cca 100 m je vedeno po zamok¯ené louce.
Návrh opat¯ení: V cílové d¯evinné skladbÏ zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin - DB, JV, LP, HB, Jÿ,
Bÿ, louku pravidelnÏ kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 127
Chráöùovick˝ potok
1100 m
Biokoridor lokální, k doplnÏní

Charakteristika ekotopu a bioty: LuËní biokoridor veden v ose Chráöùovického potoka, vodoteË
mezi poli v ËásteËnÏ upraveném korytÏ s nezpevnÏn˝mi b¯ehy a nesouvisl˝mi b¯ehov˝mi porosty - VR, k
potoku p¯iléhají úzké pruhy se zamok¯en˝mi luËními porosty.
Návrh opat¯ení: V okolí vodoteËe dosazovat OL, VR a OS, udrûovat koryto toku, zatravnit,
zabránit rozöi¯ování procesu sukcese kosením louky.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 129
Chráöùovick˝ potok - dolní tok
1100 m
Biokoridor lokální, k zaloûení

Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor je novÏ zaloûit, biokoridor veden v ose
Chráöùovického potoka, vodoteË mezi poli v ËásteËnÏ upraveném korytÏ s nezpevnÏn˝mi b¯ehy.
Návrh opat¯ení: V okolí vodoteËe dosazovat OL, VR a OS, udrûovat koryto toku, zaloûit pruh
trvalého travního porostu v öí¯ce cca 15 m, kter˝ se bude pravidelnÏ kosit, zapojen˝m porostem vytvo¯it
prvek s protierozní funkcí.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 130
Mladotick˝ potok - Pod ml˝nem
900 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor v údolní nivÏ Mladotického potoka, v öiroké nivÏ je
systém koryt s bohat˝mi b¯ehov˝mi porosty vrby bílé, vrby jívy a olöe, koryta jsou upravovaná s
nezpevnÏn˝mi b¯ehy, v nivÏ jsou zamok¯ené, zemÏdÏlsky vyuûívané louky.
Návrh opat¯ení: U vodoteËe udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty OL, VR a OS, udrûovat
nezpevnÏné koryto toku, louky kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 137
K Trojanovskému potoku - sever
950 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní lesní biokoridor veden v öí¯ce cca 20 m, les je místy
mírnÏe podmáËen˝.
Návrh opat¯ení: V cílové d¯evinné skladbÏ zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin - DB, JV, LP.
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OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 141
Mladotick˝ potok - K Mladoticím (jih)
900 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní biokoridor v údolní nivÏ Mladotického potoka, v öiroké
nivÏ je systém koryt s bohat˝mi b¯ehov˝mi porosty vrby bílé, vrby jívy a olöe, koryta jsou upravovaná s
nezpevnÏn˝mi b¯ehy, v nivÏ jsou zamok¯ené, zemÏdÏlsky vyuûívané louky.
Návrh opat¯ení: U vodoteËe udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty OL, VR a OS, udrûovat
nezpevnÏné koryto toku, louky kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 142
Mladotick˝ potok - dolní tok
900 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní biokoridor v údolní nivÏ Mladotického potoka, v öiroké
nivÏ je systém koryt s bohat˝mi b¯ehov˝mi porosty vrby bílé, vrby jívy a olöe, koryta jsou upravovaná s
nezpevnÏn˝mi b¯ehy, v nivÏ jsou zamok¯ené, zemÏdÏlsky vyuûívané louky.
Návrh opat¯ení: U vodoteËe udrûovat a doplÚovat b¯ehové porosty OL, VR a OS, udrûovat
nezpevnÏné koryto toku, louky kosit, vylouËit pouûití herbicid˘ a umÏl˝ch hnojiv
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 143
Trojansk˝ potok - dolní tok
1200 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní biokoridor veden v ose Trojanskeho potoka, v öiröí
údolní nivÏ mezi prudk˝mi zalesnÏn˝mi stránÏmi, p¯ilehlé louky jsou zamok¯ené. SES 2
Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku, doplÚovat b¯ehové porosty - OL, VR ap., louky pravidelnÏ
kosit.
znaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 144
Trojansk˝ potok - horní tok
900 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor veden v ose Trojanského potoka, v öiröí údolní nivÏ
mezi prudk˝mi zalesnÏn˝mi stránÏmi, p¯ilehlé louky jsou zamok¯ené.
Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku, doplÚovat b¯ehové porosty - OL, VR ap., louky pravidelnÏ
kosit.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 145
K Trojanskému potoku - jih
900 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: FunkËní lesní biokoridor veden v öí¯ce cca 20 m, les je místy
mírnÏ podmáËen˝.
Návrh opat¯ení: V cílové d¯evinné skladbÏ zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin - DB, JV, LP.
OznaËení/název:
Název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

LBK 147
P¯ítok Trojanského potoka
900 m
Biokoridor lokální, funkËní

Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní biokoridor veden v ose p¯ítoku Trojanského potoka.
Návrh opat¯ení: Udrûovat koryto toku. V cílové d¯evinné skladbÏ zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin
- DB, JV, LP, HB a dalöí, v okolí vodoteËe téû - OL, VR.
InterakËní prvky:
-

interakËní prvek IP 501
Úzké údolí drobné bezejmenné vodoteËe s b¯ehov˝mi porosty, úzké pásy podmáËen˝ch luk.
interakËní prvek IP 502
Stromo¯adí ovocn˝ch strom˘ r˘zného stá¯í a kvality.
Návrh opat¯ení: nahradit za je¯áb, javor, lípa ap.
interakËní prvek IP 503
Stromo¯adí ovocn˝ch strom˘ r˘zného stá¯í a kvality.
Návrh opat¯ení: nahradit za je¯áb, javor, lípa ap.
interakËní prvek IP 509

23

ODŸVODNÃNÍ ÚP MLADOTICE (ÚNOR 2015)

-

Návrh opat¯ení: Podél stávající cesty vytvo¯it zatravnÏn˝ pruh s protierozní funkcí s v˝sadbou
domácích druh˘ listnat˝ch strom˘ a ke¯˘.
interakËní prvek IP 510
Stromo¯adí ovocn˝ch strom˘ r˘zného stá¯í a kvality.
Návrh opat¯ení: nahradit za je¯áb, javor, lípa ap.
interakËní prvek IP 511
Stromo¯adí ovocn˝ch strom˘ r˘zného stá¯í a kvality.
Návrh opat¯ení: nahradit za je¯áb, javor, lípa ap.
interakËní prvek IP 512
Stromo¯adí ovocn˝ch strom˘ r˘zného stá¯í a kvality.
Návrh opat¯ení: nahradit za je¯áb, javor, lípa ap.
interakËní prvek IP 514
Stromo¯adí ovocn˝ch strom˘ r˘zného stá¯í a kvality, z Ëásti stromo¯adí topolu vlaöského.
Návrh opat¯ení: nahradit za je¯áb, javor, lípa ap.

Stanovení podmínek pro ochranu podzemních a povrchov˝ch vod
Jihov˝chodní Ëást ¯eöeného území je souËástí vyhláöen˝ch ochrann˝ch pásem vyhláöen˝ch pro
vodní zdroje v údolí Trojanského potoka (datum: 19.12.1986, Ëíslo jednací: VLHZ/1446/1986/G/2082,
stupeÚ: PHO2a a PHO2b). Vyhláöená ochranná pásma nezasahují do souvisle zastavÏného území a jsou
tvo¯eny p¯eváûnÏ zemÏdÏlsky vyuûívan˝mi pozemky a lesy. Na jiûním okraji sídla Mladotice se nachází
pozorovací vrt »HMÚ (VP 1601 Mladotice) s vyhláöen˝m ochrann˝m pásmem o polomÏru 150 m.
ÿeöené území je zranitelnou oblastí (dle Na¯ízení vlády »R Ë. 103/2003 Sb., o stanovení
zraniteln˝ch oblastí, p¯íloha Ë. 1).
Údolí v˝znamného vodního toku St¯ela vytvá¯í p¯irozenou západní hranici ¯eöeného území. Do
vodního toku St¯ela ústí na jiûním okraji ¯eöeného území Mladotick˝ potok, kter˝ se sv˝mi p¯ítoky
odvodÚuje st¯ední (Chráöùovick˝ potok) a v˝chodní (Trojansk˝ potok) Ëást území.
St¯ela (správa: Povodí Vltavy s.p.)
St¯ela pramení v Prachometech, na úpatí Prachometského kopce (780 m n. m.) v Tepelské
vrchovinÏ nedaleko Touûimi, protéká náhorní ploöinou v meandrech údolní nivou, protéká VD élutice,
éluticemi, pod Chyöemi se hloubÏji za¯ezává do terénu a získává charakter dravé byst¯iny, vytvá¯í v okolí
Rabötejna nad St¯elou v˝razn˝ kaÚon, nad Plasy se tok opÏt zklidÚuje a vlévá se zleva poblíû Liblína do
Berounky.
V˝ökov˝ rozdíl mezi pramenem a ústím 413,95†m. PrameniötÏ St¯ely bylo naruöeno novodob˝mi
melioraËními zásahy v území a regulací toku (Ëást toku je i zatrubnÏna), geografick˝ pramen se nalézá na
jihozápadním okraji Prachomet (705 m n. m.), ovöem mnohem známÏjöí a také vydatnÏjöí je dolní
pramen na v˝chodním okraji Prachomet (683 m n. m.).(zdroj: wikipedia.cz)
Mladotick˝ potok (správa: Povodí Vltavy s.p.)
Mladotick˝ potok pramení v Zelenodolském lese na západním svahu Lhotského vrchu, mezi
Vysokou Libyní a éÔárem v nadmo¯ské v˝öce p¯ibliûnÏ 510†m, na území p¯írodního parku Jesenicko v
okrese PlzeÚ-sever. Lesem na úpatí Potvorovského kopce teËe aû k Odlezelskému jezeru, ve kterém se
spojuje s Odlezelsk˝m potokem. Na kaskádách za jezerem v úzkém údolí jsou dva malé vodopády. Za
samotou U Spálenky p¯ijímá malé p¯ítoky z obou stran, protéká nivou s poli a loukami, kde se rozvÏtvuje
na nÏkolik ramen, která se spojují aû p¯ed soutokem s ÿemeöínsk˝m potokem. Nedaleko od soutoku je
p¯emostÏn v souËasnosti nevyuûívanou ûelezniËní tratí Ë. 162 z Mladotic do Rakovníka, za kterou se stéká s
Chráöùovick˝m potokem. Z potoka se oddÏluje rameno náhonu ke ml˝nu v Mladoticích, které obtéká po
jihov˝chodní stranÏ p¯emostÏn silnicí z Mladotic do Kralovic.
P¯eváûná Ëást posledních kilometr˘ toku vede po dnÏ zaniklého Mladotického rybníka, kde do
nÏj ústí poslední p¯ítok – Trojansk˝ potok – p¯itékající z v˝chodu od äebíkova. Na b˝valé hrázi rybníka se
naposled k¯íûí s ûelezniËní tratí a nedaleko Podhrázského Ml˝na se v nadmo¯ské v˝öce 343†m vlévá do
¯eky St¯ely.
Pozn.:

Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního
toku (dle ustanovení §49 zákona) do 6 (8) m od b¯ehové Ëáry, dle v˝znamu vodního toku.

Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení
Funkci protierozní ochrany tvo¯í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. Podmínkou
protierozní ochrany je zachování katastrálnÏ evidovan˝ch trval˝ch travních porost˘. Vzhledem k
potenciální moûnosti eroze na rozhraní orné p˘dy a lesa je doporuËeno ponechat úzk˝ travnat˝ lem öí¯ky
min. 20 m, p¯ím˝ p¯echod orná p˘da - les by se nemÏl nikde vyskytovat.
Dalöí protierozní opat¯ení lze dle pot¯eby budovat v†souladu se stanoven˝mi podmínkami
vyuûití ploch v†nezastavÏném území. Územním plánem jsou navrûeny (jako zmÏny vyuûití území
nestavební povahy) plochy opat¯ení slouûící k zaloûení prvk˘ územního systému ekologické stability,
protierozním úËink˘m a zvyöování retenËní schopnosti krajiny.
Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
Pro vodní tok St¯ela (správce: Povodí Vltavy s.p.) je v rozsahu ¯eöeného území stanoveno
záplavové území (vËetnÏ aktivní zóny záplavového území) Ë.: 100000299 (rozhodnutí KÚ PlzeÚského
kraje, odbor ûivotního prost¯edí ze dne 28. 2. 2007, Ë. j.: 2007/12539).

24

ODŸVODNÃNÍ ÚP MLADOTICE (ÚNOR 2015)

Údolí ¯eky St¯ela je také ohroûeno zvláötní povodní vzniklou jako následek havárie na vodním
díle élutice (havárie erozí hráze p¯i jejím p¯elití v kombinaci s maximálním zatíûením p¯ehrady
hydrologickou povodní PV 1000, havárie hráze vnit¯ní pr˘sakovou erozí p¯i bÏûném provozním stavu a
pr˘toku Qa).
Pozn.:

Probíhá p¯íprava vyhláöení záplavového území pro Mladotick˝ potok.

Stanovení podmínek pro rekreaci
Údolí vodního toku St¯ela s navazujícími loukami, obklopené p¯eváûnÏ lesním masivem je
nositelem silného rekreaËního potenciálu. P˘vodní historicky vzniklou sestavu ml˝n˘ dnes doplÚují
novodobé chatové osady, tábo¯iötÏ a rekreaËní st¯ediska.
Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
V ¯eöeném území se nachází dob˝vací prostor a dvÏ chránÏná loûisková území (dle zákona Ë.
44/1988 Sb., o ochranÏ a vyuûití nerostného bohatství, v platném znÏní).
ID
70890

Název
Mladotice

Surovina
stavební kámen

Nerost, vyuûití
spilit, tÏûené

organizace
Berger Bohemia a. s.

ID
02080001
23530000

Název
Chrasùovice
Mladotice - západ

Surovina
Stavební kámen
Stavební kámen

Organizace
»eská geologická sluûba
Berger Bohemia a.s., PlzeÚ

I»
00025798

V ¯eöeném území se nachází evidovaná loûiska nerostn˝ch surovin:
ID
3028600
3235300
3020800

Název
Mladotice 2-StráûiötÏ
Mladotice-západ
Chrasùovice

Surovina
Stavební kámen
Stavební kámen
Stavební kámen

Nerost
diorit ap.
b¯idlice ap.
spilit ap.

TÏûba
povrchová
netÏûeno
netÏûeno

Organizace
Berger Bohemia a.s.
Berger Bohemia a.s.
»eská geolog. sluûba

V území jsou evidována poddolovaná území:
ID
877
884

Název
Mladotice
Chráöùovice

Mapa
1231
1231

Surovina
éelezné rudy
Uhlí Ëerné - neznámá

Stá¯í
do 19. století
p¯ed r. 1945

Rozsah
systém
systém

Rok
1985
1985

3.6) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Jednotlivé plochy funkËního vyuûití jsou navrûeny v souladu s Vyhláökou Ë. 501/2006 Sb. ze dne
10. listopadu 2006, o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území.
S ohledem na charakter území jsou vymezeny tyto plochy plochy funkËního vyuûití (u ploch
vymezen˝ch nad rámec Vyhláöky je uvedeno zd˘vodnÏní, d˘vod ËlenÏní jednotliv˝ch funkËních ploch je
uveden vûdy v jejich názvu):
-

plochy zastavÏného území a zastaviteln˝ch ploch:
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - venkovské (BV)
plochy bydlení - bytové domy (BH)
plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
plochy rekreace - rekreaËní areály (RH)
plochy v˝roby a skladování (V)
plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba (VD)
plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba (VZ)

-

plochy ve¯ejné infrastruktury:
plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS)
plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
plochy dopravní infrastruktury - silniËní doprava (DS)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DM)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady (TO)

-

-

nezastavitelné plochy (v zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách):
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany
ploch zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu souvisejících se zastavÏn˝m
územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k existenci limit˘ vyuûití území nebo charakteru území
vhodné umísùovat stavby, zejména pak po stavby pro bydlení)
plochy sídelní zelenÏ - ochranná zeleÚ (ZO)(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany ploch
zelenÏ souvisejících se zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k p¯írodnímu nebo
ochrannému charakteru tÏchto ploch vhodné umísùovat stavby)
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-

plochy nezastavÏného území:
plochy p¯írodní - lesy a krajinná zeleÚ (NP1)
plochy p¯írodní - nivy (NP2)
plochy lesní (NL)
plochy krajinné zelenÏ (NK)(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany zelenÏ na nelesních
pozemcích mimo zastavÏné území a zastavitelné plochy, plochu tvo¯í doprovodná a rozpt˝lená
krajinná zeleÚ mimo plochy p¯írodní)
plochy zemÏdÏlské (NZ)
plochy zemÏdÏlské - pastviny (NZ1)
plochy zemÏdÏlské - nivy (NZ2)
plochy zemÏdÏlské - související se zastavÏn˝m územím (NZ3)
plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)
plochy tÏûby nerost˘ (NT)

4)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF

-

4.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území
Charakteristika geomorfologick˝ch podmínek
Geomorfologicky spadá ¯eöené území do podsoustavy PlzeÚské pahorkatiny, celku Plaská
pahorkatina a podcelku éihelská pahorkatina a KaznÏjovská pahorkatina. Dle ËlenÏní na okrsky je západní
Ëást území souËástí Rabötejnské pahorkatiny. MÏlké údolí Mladotického potoka tvo¯í okrsek éihelské
brázdy. Území v˝chodnÏ od sídla Mladotice tvo¯í Petrohradská pahorkatina. Jiûní okraj území tvo¯í v˝bÏûek
KaznÏjovské pahorkatiny tvo¯ené okrsky DolnobÏlské a Hornob¯ízské pahorkatiny.
ozn.
VB-1B-a
VB-1B-b
VB-1B-c
VB-2B-a
VB-2B-b

okrsek
Petrohradská pahorkatina
éihelská brázda
Rabötejnská pahorkatina
DolnobÏlská vrchovina
Hornob¯ízská pahorkatina

podcelek
(éihelská pahorkatina)
(éihelská pahorkatina)
(éihelská pahorkatina)
(KaznÏjovská pahorkatina)
(KaznÏjovská pahorkatina)

sídlo
»erná Haù
Chraöùovice
StráûiötÏ
Mladotice

v˝öka povrchu zastavÏného území sídla (m n. m.)
400 - 432
424 - 450
440 - 456
359 - 378

Charakteristika geologick˝ch podmínek
Geologick˝m podloûím v˝chodní poloviny ¯eöeného území jsou permokarbonské horniny
(pískovce, slepence a jílovce). Západní Ëást území je tvo¯ena proterozoick˝mi horninami (b¯idlice, svory a
pararuly). V okolí osady StráûiötÏ jsou zastoupeny diority a gabra, v okolí Velké »erné HatÏ pak vulkanické
zËásti metamorfované horniny (amfibolity, diobasy, melafyry a porfyry).
Charakteristika hydrogeologick˝ch podmínek
ÿeöené území je souËástí útvaru podzemních vod: éihelská pánev (v˝chodní Ëást území) a
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky (západní okraj).
Charakteristika klimatick˝ch podmínek
Klimatick˝ region
Geomorfologick˝ okrsek
PoËet letních dní
poËet dní s pr˘mÏrnou teplotou 10 °C a více
poËet mrazov˝ch dní
poËet ledov˝ch dní
pr˘mÏrná teplota v lednu (°C)
pr˘mÏrná teplota v dubnu (°C)
pr˘mÏrná teplota v Ëervenci (°C)
pr˘mÏrná teplota v ¯íjnu (°C)
PoËet dn˘ za rok se sráûkami nad 1 mm
Úhrn sráûek ve vegetaËním období (IV. - IX.)
Úhrn sráûek v zimním období (X. - III.)
PoËet dn˘ se snÏhovou pokr˝vkou
PoËet dn˘ zamraËen˝ch
PoËet dn˘ jasn˝ch

oblast mírnÏ teplá MT 11
PlzeÚská pahorkatina
40 - 50
140 - 160
110 - 130
30 - 40
–2 aû –3
7 aû 8
17 aû 18
7 aû 8
90 - 100
350 - 400
200 - 250
50 - 60
120 - 150
40 - 50

Charakteristika hydrologick˝ch podmínek
Z hlediska struktury vyööích hydrologick˝ch po¯adí spadá ¯eöené území do: 1-11-02 (St¯ela a
Berounka od St¯ely po Rakovnick˝ potok).
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Hydrologické ËlenÏní vodních tok˘ v ¯eöeném území:
kód
1-11-02-035
1-11-02-051
1-11-02-060
1-11-02-061
1-11-02-062
1-11-02-063
1-11-02-064
1-11-02-065

dílËí povodí (v km2)
39,865
10,546
18,718
7,907
0,345
10,024
0,986
0,622

vodní tok
St¯ela
St¯ela
Mladotick˝ potok
Chráöùovick˝ potok
Mladotick˝ potok
Trojansk˝ potok
Mladotick˝ potok
St¯ela

Charakteristika zemÏdÏlské v˝roby
V˝mÏry ploch zemÏdÏlského p˘dního fondu (v ha) v ¯eöeném území:
Celková v˝mÏra pozemk˘ (ha)
Orná p˘da (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
ZemÏdÏlská p˘da (ha)
Lesní p˘da (ha)
Vodní plochy (ha)
ZastavÏné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

2263
883
23
2
140
1048
1003
23
22
167

Podíl zemÏdÏlské p˘dy v ¯eöeném území Ëiní 46,3 %. NejvÏtöí plochu zaujímá orná p˘da,
zastoupeny jsou i trvalé travní porosty p¯eváûnÏ v nivách vodních tok˘, zahrady a sady se v obvyklém
rozsahu nacházejí v zastavÏn˝ch územích.
V ¯eöeném území se nachází nÏkolik provoz˘ s charakterem v˝roby a v˝robních sluûeb:
odkaz
20
21
22
23

popis
zemÏdÏlsk˝ areál ZD Mladotice
zemÏdÏlsk˝ areál éihelsk˝ statek, a.s. (velkokapacitní chov prasat, kapacita: 4†536 ks prasat
na v˝krm a 1 361 ks prasnic)
zemÏdÏlsk˝ areál éihelsk˝ statek, a.s.
zemÏdÏlsk˝ areál ZD Mladotice

Pozn.:

»ísla odkaz˘ viz. koordinaËní v˝kres.

Charakteristika p˘d v ¯eöeném území
Vyhláöka Ë. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p¯i¯azen˝mi
pr˘mÏrn˝mi cenami zemÏdÏlsk˝ch p˘d odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro ¯eöené území:
k. ú. »erná Haù
k. ú. Chraöùovice u Mladotic
k. ú. Mladotice
k. ú. StráûiötÏ u Mladotic

2,84 KË/m2
3,97 KË/m2
4,32 KË/m2
2,20 KË/m2

Z hlediska typ˘ p˘d p¯evládají hnÏdé p˘dy, v údolí Mladotického potoka nivní p˘dy a v okolí
drobn˝ch vodních tok˘ pak p˘dy hydromorfní. Na svaûit˝ch pozemcích jsou zastoupeny p˘dy mÏlké a
nevyvinuté. SevernÏ od sídla Mladotice se nachází blok p˘d ilimerizovan˝ch.
15
21
26
27
29
30
31
33
37

Charakteristika p˘d - hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
Illimerizované p˘dy, hnÏdozemÏ illimerizované, hnÏdé p˘dy a hnÏdé p˘dy illimerizované, vËetnÏ slabÏ
oglejen˝ch forem na svahovinách se spraöovou p¯ímÏsí; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké s p¯ízniv˝m vodním
reûimem.
HnÏdé p˘dy a drnové p˘dy (regosoly), rendziny a ojedinÏle i nivní p˘dy na píscích; velmi lehké a silnÏ
v˝suöné.
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé a jejich slabÏ oglejené formy na r˘zn˝ch b¯idlicích a jim podobn˝ch
horninách; st¯ednÏ tÏûké, v˝jimeËnÏ tÏûöí, obvykle ötÏrkovité, s dobr˝mi vláhov˝mi pomÏry aû p¯evlhËením.
HnÏdé p˘dy a hnÏdé p˘dy kyselé na r˘zn˝ch b¯idlicích, drobách a usazeninách karpatského flyöe; lehké aû
lehËí st¯ednÏ tÏûké, s malou vododrûností.
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé a jejich slabÏ oglejené formy p¯eváûnÏ na rulách, ûulách a svorech a na
v˝levn˝ch kysel˝ch horninách; st¯ednÏ tÏûké aû lehËí, mírnÏ ötÏrkovité, vÏtöinou s dobr˝mi vláhov˝mi
pomÏry.
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé a jejich slabÏ oglejené formy na permokarbonsk˝ch horninách a
pískovcích; lehËí aû st¯ednÏ tÏûké, vÏtöinou s dobr˝mi vláhov˝mi pomÏry.
HnÏdé p˘dy a rendziny na pískovcích a písËitÏ vÏtrajících permokarbonsk˝ch horninách; bez ötÏrku aû
st¯ednÏ ötÏrkovité; vláhové pomÏry nep¯íznivé, velmi závislé na vodních sráûkách.
HnÏdé p˘dy a hnÏdé p˘dy kyselé na permokarbonsk˝ch horninách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké, s p¯ízniv˝mi
vláhov˝mi pomÏry.
MÏlké hnÏdé p˘dy na vöech horninách; lehké, v ornici vÏtöinou st¯ednÏ ötÏrkovité aû kamenité, v hloubce
0,3 m silnÏ kamenité aû pevná hornina; v˝suöné p˘dy (kromÏ vlhk˝ch oblastí).
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38
39
47
48
51
55
56
58
64
67
68
73
78

MÏlké hnÏdé p˘dy na vöech horninách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûöí, v ornici vÏtöinou st¯ednÏ ötÏrkovité aû
kamenité, v hloubce kolem 0,3 m kamenité nebo pevná hornina; ménÏ v˝suöné neû p¯edchozí.
Nevyvinuté p˘dy na vöech horninách, s velmi mÏlkou humusovou vrstvou (do 0,1 m) na málo zvÏtralé
skále; vÏtöinou (kromÏ vlhk˝ch oblastí) v˝suöné.
Oglejené p˘dy na svahov˝ch hlínách; st¯ednÏ tÏûké aû st¯ednÏ skeletovité nebo slabÏ kamenité, náchylné k
doËasnému zamok¯ení.
HnÏdé p˘dy oglejené, rendziny oglejené a oglejené p˘dy na r˘zn˝ch b¯idlicích, na lupcích a siltovcích; lehËí
aû st¯ednÏ tÏûké, aû st¯ednÏ ötÏrkovité Ëi kamenité, náchylné k doËasnému zamok¯ení.
HnÏdé p˘dy oglejené a oglejené p˘dy na zahlinÏn˝ch ötÏrkopíscích a morénách; lehké aû st¯ednÏ tÏûké,
bez ötÏrku nebo slabÏ ötÏrkovité, náchylné k doËasnému zamok¯ení.
Nivní a luûní p˘dy na nivních uloûeninách; velmi lehké, zpravidla písËité, v˝suöné.
Nivní p˘dy na nivních uloûeninách; st¯ednÏ tÏûké, s p¯ízniv˝mi vláhov˝mi pomÏry.
Nivní p˘dy glejové na nivních uloûeninách; st¯ednÏ tÏûké, vláhové pomÏry ménÏ p¯íznivé, po odvodnÏní
p¯íznivé.
Glejové p˘dy a oglejené p˘dy zbaûinÏlé, avöak zkulturnÏné, na r˘zn˝ch zeminách i horninách; st¯ednÏ tÏûké
aû velmi tÏûké, p¯íznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnÏní i pro ornou p˘du.
Glejové p˘dy mÏlk˝ch údolí a rovinn˝ch celk˘ p¯i vodních tocích; st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené,
po odvodnÏní vhodné p¯eváûnÏ pro louky.
Glejové p˘dy zraöelinÏlé a glejové p˘dy úzk˝ch údolí, vËetnÏ svah˘, obvykle lemující malé vodní toky;
st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené, po odvodnÏní vhodné pouze pro louky.
Oglejené p˘dy zbaûinÏlé a glejové p˘dy svahov˝ch poloh; st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené a s
v˝skytem svahov˝ch prameniöù, i po odvodnÏní vhodné jen pro louky.
Hluboké strûe nad 3 m hloubky - nevhodné pro zemÏdÏlskou p˘du.

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle dle Vyhláöky Ë.
48/2011 Sb., o stanovení t¯íd ochrany ZPF, ze dne 8. 3. 2011:
I. t¯ída ochrany:
II. t¯ída ochrany:
III. t¯ída ochrany:
IV. t¯ída ochrany:
V. t¯ída ochrany:

45600
45100
41512
44702
42614
45500
42113
42754
43756
45113
53856

45800

55600

42601
46401
42904
52604
42153
43014
43816
46701
53919

42611
46411
43004
52614
42654
43044
43856
46844
53929

43001
52611
43011
54811
42714
43104
43919
47311
53939

43301
54702
43314

43304

43311

43341

44811

42741
43114
43929
47889
54814

42714
43154
43939
52654
56811

42741
43716
44814
53816

P˘dy s I. stupnÏm p¯ednosti v ochranÏ se nacházejí v˝hradnÏ v nivách vodních tok˘
(Mladotick˝ potok a St¯ela) a zahrnují zastavÏná území jiûní Ëásti sídla Mladotice a nÏkteré plochy
rekreace umístÏné v údolí vodního toku St¯ela. Plochy s II. stupnÏm p¯ednosti v ochranÏ nejsou p¯íliö
rozöí¯eny, souvislejöí plocha se nachází severnÏ od sídla Mladotice mimo zastavÏné území.
Investice do zemÏdÏlské p˘dy
Rozsah meliorovan˝ch ploch v ¯eöeném území Ëiní cca 106,9 ha (z 1048 ha zemÏdÏlské p˘dy).
Souvislejöí melioraËní opat¯ení byla provádÏna zejména v nivÏ Mladotického potoka v blízkosti
zastavÏného území a v˝chodnÏ od nÏj. Dalöí plochy jsou rozpt˝lené ve v˝chodní Ëásti ¯eöeného území
(severnÏ od sídla Chraöùovice ap.).
Eroze
P˘dní fond je na vÏtöinÏ území ohroûen vodní erozí v rozmezí hodnocení - náchylné (k. ú.
Mladotice), aû po - p˘dy mírnÏ ohroûené (k. ú. Chraöùovice u Mladotic, StráûiötÏ u Mladotic) a ohroûené
(k. ú. »erná Haù). LokálnÏ jsou ohroûeny zejména svaûité lokality v okolí sídla Velká »erná Haù a
Chraöùovice). Z hlediska ohroûení vÏtrnou erozí se hodnocení pohybuje v rozmezí - bez ohroûení (k. ú.
»erná Haù, Chraöùovice u Mladotic), náchylné (k. ú. Mladotice), aû po mírnÏ ohroûené (k. ú. StráûiötÏ u
Mladotic).
4.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Pro zastavitelné plochy, plochy p¯estaveb a dalöích opat¯ení je provedeno zd˘vodnÏní a
vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992
Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v platném znÏní a vyhláöky MéP Ë. 48/2011 Sb. ve znÏní
pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.
ÚP Mladotice p¯edpokládá umístÏní nové zástavby v okolí zastavÏného území. Z hlediska
moûnosti naplnÏní rozvojov˝ch pot¯eb je navrûené ¯eöení pokládáno za nejlepöí s p¯ihlédnutím k tomu, ûe
dalöí moûná území pro rozvoj jsou silnÏ ovlivnÏna dalöími limity vyuûití území, morfologií terénu, pop¯. v
nich nejsou podmínky pro efektivní zajiötÏní dopravní Ëi technické obsluhy.
Návrhem ¯eöení není naruöena síù úËelov˝ch komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘, je zachován p¯ístup k polní trati. Vymezením zastaviteln˝ch ploch nedochází k naruöení
celistvosti blok˘ zemÏdÏlsk˝ch p˘d a nejsou vytvá¯eny tÏûko obdÏlavatelné enklávy, mezi stávajícím
zastavÏn˝m územím a novÏ navrhovan˝mi plochami budoucí v˝stavby. Návrhem ¯eöení nedochází ve
vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k ovlivnÏní hydrologick˝ch a odtokov˝ch pomÏr˘ v území (nap¯.:
p¯evodem deöùov˝ch vod z jednoho dílËího povodí do druhého). Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch
plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny vyuûitím upraven˝ch sklon˘ zpevnÏn˝ch povrch˘ a
pomocí odvodÚovacích ûlábk˘ do nové oddílné deöùové kanalizace.
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0,4662

0,4331
0,6922
0,5264
0,2228
0,8206
0,5838

19,1586

Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18

celkem

1,9485

Z3
Z4
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0,8480

Z2

1,6513
0,4332
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17,4804

0,1135
0,4022
0,5264
0,2055
0,4500
0,5838

0,4219

1,6313
0,4332
1,7903
0,7320
0,1711
0,4928
1,6426
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0,8480

(ha)
5,0873

ZPF

43301
43304
43301
43304
42614
44811
45800
45800
45800
45800
45800
42113
42614
42654
42614
42654
42614
52611
53856
53856
42714
42741
44814
46811
-

BPEJ

stupeň
přednosti
3
3
3
3
4
4
1
1
1
1
1
5
4
5
4
5
4
3
5
5
5
5
5
5
-

(ha)
0,2666
4,8207
0,1168
0,6368
1,3182
0,6303
0,7930
0,4332
0,0320
0,7320
0,1711
0,4928
1,4678
0,1748
0,0315
0,3904
0,1135
0,4022
0,5264
0,2055
0,4500
0,0648
0,4820
0,0370
14,7894

orná půda

0,0944

0,0404
0,0540
-

(ha)

zahrady

Zastavitelné plochy (Z)

0,8383
1,7583
2,5966

(ha)

TTP

z toho plochy
plošných
meliorací
(ha)

VD

BV

BV

-

-

-

-

OS
V
BV
ZV
SV, OS
BV

BV, PV

- BV, ZS, ZV, DM
BV, PV, ZV
SV, ZS, PV
OS
TI
OS
BV, ZS, ZV

-

-

-

funkční využití

pozn.:

-

sport
veřejná zeleň
sport
-

-

sport
sport
-

není vymezena
-

-

-
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0,2797
4,7818

P7
celkem
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(ha)
3,9886
1,9460

0,3868

2,1075

1,1206

4,6309

1,1453

15,3257

K1
K2

K3

K4

K5

K6

K7

celkem

celková plocha

0,8097
0,2703
0,5475
0,2475

P3
P4
P5
P6

označení

(ha)
0,5813
2,0458

celková plocha

P1
P2

označení

15,3257

1,1453

4,6309

1,1206

2,1075

0,3868

(ha)
3,9886
1,9460

ZPF

0,2797
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0,2703
0,1682
0,2438

(ha)
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1,5845
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43314
46811
43014
46811
43014
46811
43014
46811
43001
46701
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45800
43001
44301
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43301
46811
42904
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43756
54814
-
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stupeň
přednosti

stupeň
přednosti

1
4
5
5
5
5
5
5
5
3
4
4
4
5
5
-

1
3
3
4
3
4
4
5
5
5
-

(ha)
3,9886
0,5863
1,3597
0,2998
1,8193
0,2882
0,8845
0,2361
2,9184
1,2206
0,0667
0,5274
0,3460
14,5416

(ha)
-

(ha)
0,1940
0,1869
0,2703
0,1118
0,1320
0,8950

zahrady

Plochy opatření (N)
orná půda
zahrady

0,7413
0,2762
0,5670
0,2000
0,1682
1,9527

(ha)

orná půda

Plochy přestavby (P)

0,0870
0,4919
0,2052
0,7841

(ha)

TTP

0,2797
0,2797

(ha)

TTP

0

1,6827

-

0,9967

-

-

-

(ha)
0,6860
-

z toho plochy
plošných
meliorací

(ha)

z toho plochy
plošných
meliorací

-

NP2

NP2

NP2

NP2

NP2

NP2
NP2

funkční využití

SV
-

SV
BV
SV
SV

BV
SV

funkční využití

-

lokální biokoridor (LBK)

lokální biocentrum (LBC)

lokální biocentrum (LBC)

lokální biokoridor (LBK)

lokální biokoridor (LBK)

lokální biocentrum (LBC)
lokální biokoridor (LBK)

pozn.:

v zastavěném území
-

v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území

v zastavěném území
v zastavěném území

pozn.:
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-

Zkratky pro funkËní vyuûití ploch:
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - venkovské (BV)
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS)
plochy v˝roby a skladování (V)
plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba (VD)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DM)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
plochy p¯írodní - nivy (NP2)
plochy krajinné zelenÏ (NK)

5)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL

5.1) Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
Lesy jsou zastoupeny na 1003 ha ¯eöeného území (lesnatost 44,3 %).
Lesy v ¯eöeném území jsou souËástí p¯írodní lesní oblasti 6 - ZápadoËeská pahorkatina (území
jiûnÏ od sídla Mladotice) a 9 - Rakovnicko-kladenská pahorkatina. Pro uvedenou oblast je zpracován a
schválen oblastní plán rozvoje les˘ (OPRL) s platností do roku 2018 (2019). Lesy v ¯eöeném území jsou
p¯eváûnÏ souËástí lesního hospodá¯ského celku LHC Plasy - Lesy »R s.p. (LHP s platností do 31. 12. 2019)
a LHC Obec Mladotice (LHP s platností do 31. 12. 2019).
Zastoupení d¯evin:
LHC Plasy

D¯evina
BO
SM
MD
DBZ
BR
OL
DB
BK

Ploöné zastoupení (v %)
46
34
5
4
2
1
1
1

Maximální v˝öka (m)
33
38
34
32
28
30
28
33

Maximální tlouöùka (cm)
48
65
55
61
47
45
48
90

LHC Obec Mladotice

D¯evina
BO
SM
KR
BR
OL
MD
LP
DB
DBC

Ploöné zastoupení (v %)
71
14
3
3
1
1
1
1
1

Maximální v˝öka (m)
25
28
5
22
25
24
20
16
14

Maximální tlouöùka (cm)
38
38
0
30
35
35
36
18
14

Z hlediska kategorií jsou lesy v ¯eöeném území za¯azeny do kategorie les˘ hospodá¯sk˝ch a v
údolí vodního toku St¯ela i do kategorie les˘ zvláötního urËení, subkategorie 31b (lesy se zv˝öenou funkcí
p˘doochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou). Lesy ochranné jsou evidovány
p¯eváûnÏ v údolí vodního toku St¯ela a v blízkosti osady »erná Haù.
Lesy se nacházejí ve 2. a 3. vegetaËním stupni. Dubov˝ (2. vegetaËní stupeÚ) tvo¯í lesy na
vÏtöinÏ území, ve 3. vegetaËním stupni (dubo-bukov˝) se nacházejí lesy v severní Ëásti území v okolí osady
»erná Haù a mezi areálem Velká »erná Haù a osadou StráûiötÏ. Pásmo ohroûení imisemi v ¯eöeném území
je D (imisní zatíûení 200 - 400 mg SO2/m3).
Lesy jsou dle cílového hospoda¯ení za¯azeny jako:
1
13
23
27
43

ochranné lesy na nep¯ístupn˝ch plochách
p¯irozená borová stanoviötÏ (skupina lesních typ˘: 0M - chud˝ (dubov˝) bor, 0K - kysel˝ (dubov˝-bukov˝)
bor)
kyselá stanoviötÏ niûöích poloh (skupina lesních typ˘: 2K - kyselá buková doubrava)
oglejená chudá stanoviötÏ niûöích a st¯edních poloh (skupina lesních typ˘: 2Q - chudá (jedlová) doubrava)
kyselá stanoviötÏ st¯edních poloh (na severních svazích) (skupina lesních typ˘: 3K - kyselá dubová buËina)

Lesy v okolí vodního toku St¯ela mají v˝znamnou rekreaËní funkci. V ¯eöeném území se
vyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez jejich odnÏtí plnÏní funkcí lesa
(pomocí institutu odlesnÏní), podle d¯íve platn˝ch p¯edpis˘.
Pozn.:

Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ poznatk˘ vypl˝vajících z
katastru nemovitostí a z podklad˘ Ústavu pro hospodá¯ské úpravy les˘ (OPRL 2013). Zahrnuje
skuteËné pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa ve smyslu ustanovení §3, odst. 1, písm. a) a b)
zákona Ë. 289/95 Sb., o lesích.

5.2) Ochrana les˘
Dle §14, odst. 2, zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní, je t¯eba souhlas orgánu
státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
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V této vzdálenosti jsou územním plánem vymezeny tyto zastavitelné plochy:
oznaËení
Z3
Z5
Z10
Z14
Z15
Z16

pozn.
plochy bydlení - venkovské (BV)
plochy bydlení - venkovské (BV), oddÏleno ûelezniËní tratí
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS)
plochy v˝roby (V)
plochy bydlení - venkovské (BV), pouze okraj
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)

Pozemky PUPFL jsou funkËním ËlenÏním územního plánu, dle svého p¯írodního v˝znamu,
za¯azeny do ploch p¯írodních (NP), pokud jsou souËástí vymezen˝ch biocenter ÚSES nebo do ploch
lesních (NL).
6)

Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany

6.1) Poûadavky obrany státu
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183 Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
Na území se nenacházejí objekty d˘leûité pro obranu státu.
6.2) Poûadavky poûární ochrany
Haöení poûár˘ je zajiötÏno v˝jezdem HasiËského záchranného sboru z Kralovic, p¯ípadnÏ
Sborem dobrovoln˝ch hasiË˘.
Pot¯eba poûární vody je zajiöùována Ëerpáním z vodního toku St¯ela (»erná Haù) a z vodních
nádrûí v sídlech Chráöùovice, Mladotice i ze vzdálenÏjöích rybník˘ nap¯. u sídla StráûiötÏ (rybník KaËák).
Poûární nádrû se nachází v zemÏdÏlském areálu Velká »erná Haù. P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát
na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûár˘ a nesmí b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární
ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení. ÿady ve¯ejného vodovodu v zastaviteln˝ch plochách
budou pro úËely zásobování poûární vodou ¯eöeny v souladu s »SN 73 0873 (t. j. budou dodrûeny
hodnoty nejmenöí dimenze potrubí, budou v dostateËn˝ch vzdálenostech osazeny hydranty ap.).
V sídlech Mladotice a Chráöùovice se nacházejí HasiËské zbrojnice.
P¯ístupové komunikace pro poûární techniku jsou totoûné se stávajícími a navrûen˝mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. a III. t¯ídy, místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
P¯i realizaci jednotliv˝ch staveb se bude vycházet z platn˝ch p¯edpis˘ a budou p¯edkládány
poûárnÏ bezpeËnostní ¯eöení dle §18 vyhláöky Ë. 132/1998 Sb., dále budou plnÏny poûadavky na poûární
ochranu vypl˝vající z vyhláöky Ë. 137/1998 Sb.
6.3) Poûadavky civilní ochrany
P¯i Ëinnostech v obci budou dodrûovány poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 380/2002 Sb., k
p¯ípravÏ a provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva, v platném znÏní.
Údolí ¯eky St¯ela je ohroûeno zvláötní povodní vzniklou jako následek havárie na vodním díle
élutice (havárie erozí hráze p¯i jejím p¯elití v kombinaci s maximálním zatíûením p¯ehrady hydrologickou
povodní PV 1000, havárie hráze vnit¯ní pr˘sakovou erozí p¯i bÏûném provozním stavu a pr˘toku Qa).
Zóny havarijního plánování (v dosahu ¯eöeného území se nenacházejí za¯ízení jaderná, Ëi dalöí
vyûadující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny. Zájmová území a prostory, které by byly
dotËeny poûadavky civilní ochrany se v ¯eöeném území nenacházejí.
Varování a vyrozumÏní obyvatelstva je zajiötÏno místním rozhlasem a sirénou. Z hlediska ukrytí
obyvatelstva v d˘sledku mimo¯ádné události mohou b˝t jako improvizované úkryty (slouûící ke sníûení
destrukËních, radioaktivních, toxick˝ch a infekËních úËink˘ soudob˝ch zbraní) vyuûívány vhodné Ëásti
stavebních objekt˘. Jako sklad prost¯edk˘ CO lze v p¯ípadÏ pot¯eby vyuûít objekty obËanského vybavení.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladnÏní nebezpeËn˝ch látek mimo zastavÏná území jsou
totoûné se silnicemi III. t¯ídy. Pro záchranné, likvidaËní a obnovovací práce pro odstranÏní nebo sníûení
ökodliv˝ch úËink˘ kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události jsou vhodné zejména Ëásti za¯ízení
v˝roby se souvisl˝mi zpevnÏn˝mi plochami, resp. s rampami pro údrûbu vozidel.
ZajiötÏní bezodkladn˝ch poh¯ebních sluûeb je moûné na h¯bitovech v sídle Mladotice.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajiöùováno dopravou pitné vody v†mnoûství
maximálnÏ 15†l/den◊obyvatele cisternami z vhodn˝ch zdroj˘ v okolních sídlech. Zásobení pitnou vodou
bude doplÚováno balenou vodou.
Nouzové zásobování uûitkovou vodou bude zajiöùováno z†vodovodu pro ve¯ejnou pot¯ebu a
z†domovních studní. P¯i vyuûívání zdroj˘ pro zásobení uûitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn˘
územnÏ p¯ísluöného hygienika.
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B.2) ODŸVODNÃNÍ ÚP MLADOTICE - V˝sledek p¯ezkoumání ÚP dle §53 STZ
1)

Postup p¯i po¯ízení ÚP Mladotice
Po¯izování územního plánu Mladotice bylo zahájeno dne 27. 4. 2012. Zadání ÚP Mladotice bylo
schváleno usnesením zastupitelstva dne 10. 12. 2013.
Po¯izovatel oznámil místo a dobu konání spoleËného jednání o návrhu Územního plánu
Mladotice podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona jednotlivÏ dotËen˝m orgán˘m, krajskému
ú¯adu a sousedním obcím dopisem ze dne 5. 6. 2014 Ë. j. ORP/11607/14/Sap.
SpoleËné ústní jednání se konalo dne 24. 6. 2014 na MÏstském ú¯adÏ Kralovice, ManÏtínská Ëp.
493. Obsahem oznámení byla i v˝zva dotËen˝m orgán˘m k†uplatnÏní stanovisek, a to vËetnÏ lh˘ty pro
jejich uplatnÏní. Tato lh˘ta byla stanovena na 30 dn˘ ode dne jednání, tj. do 24. 7. 2014 (vËetnÏ). ZároveÚ
dotËené orgány a krajsk˝ ú¯ad po¯izovatel vyrozumÏl, ûe k†pozdÏji uplatnÏn˝m stanovisk˘m a
p¯ipomínkám se nep¯ihlíûí a ûe návrh Územního plánu Mladotice bude do tohoto†termínu vystaven
k†nahlédnutí na odboru regionálního rozvoje a územního plánu MÏÚ Kralovice, ManÏtínská 493.
Podle ustanovení §51 odst. 1 stavebního zákona byl návrh územního plánu p¯edloûen
k†posouzení Krajskému ú¯adu PlzeÚského kraje – odboru regionálního rozvoje dne 5. 6. 2014. Dne 6. 8.
2014 byla Krajskému ú¯adu zaslána stanoviska dotËen˝ch orgán˘ a dne 4. 9. 2014 bylo po¯izovateli
doruËeno kladné stanovisko Krajského ú¯adu PK ze dne 1. 9. 2014.
O posouzeném návrhu ÚP po¯izovatel podle ustanovení §52 odst. 1) stavebního zákona na¯ídil
Ve¯ejnou vyhláökou ze dne 20. 10. 2014 konání ve¯ejného projednání na pondÏlí 24. 11. 2014 a jednotlivÏ
p¯izval v˝öe uvedené dotËené orgány (písemnÏ, na doruËenku) dopisem ze dne 20. 10. 2014 Ë j.
ORP/21184/14/äap. Dokumentace byla k†nahlédnutí u po¯izovatele.
2)

Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územnÏ
plánovací dokumentací vydanou krajem

2.1) Poûadavky vypl˝vající z PÚR »R
Vláda »R schválila Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence 2009 Politiku územního rozvoje »eské
republiky, která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje
území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a se specifick˝mi
problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a stanovuje ve vymezen˝ch oblastech kriteria a
podmínky pro rozhodování.
Správní obvod ORP Kralovice, jehoû souËástí je i ¯eöené území, není souËástí rozvojové oblasti,
osy nebo specifické oblasti.
Z politiky územního rozvoje (PUR - »R) pro územnÏ plánovací dokumentaci dále vypl˝vají tyto
poûadavky na prosazování priorit pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje území:
14 -

17 19 -

20 -

22 -

24 -

Ve ve¯ejném zájmu chránit a rozvíjet p¯írodní, civilizaËní a kulturní hodnoty území, vËetnÏ
urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví. Zachovat ráz jedineËné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedineËné kulturní krajiny, které jsou v˝razem
identity území, jeho historie a tradice.
Vytvá¯et v území podmínky k odstraÚování d˘sledk˘ náhl˝ch hospodá¯sk˝ch zmÏn lokalizací
zastaviteln˝ch ploch pro vytvá¯ení pracovních p¯íleûitostí, zejména v regionech strukturálnÏ
postiûen˝ch a hospodá¯sky slab˝ch a napomoci tak ¯eöení problém˘ v tÏchto územích.
Vytvá¯et p¯edpoklady pro polyfunkËní vyuûívání opuötÏn˝ch areál˘ a ploch (tzv. brownfields
pr˘myslového, zemÏdÏlského, vojenského a jiného p˘vodu). HospodárnÏ vyuûívat zastavÏné
území (podpora p¯estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavÏného území
(zejména zemÏdÏlské a lesní p˘dy) a zachování ve¯ejné zelenÏ, vËetnÏ minimalizace její
fragmentace.
Rozvojové zámÏry, které mohou v˝znamnÏ ovlivnit charakter krajiny, umísùovat do co nejménÏ
konfliktních lokalit a následnÏ podporovat pot¯ebná kompenzaËní opat¯ení. S ohledem na to
p¯i územnÏ plánovací Ëinnosti, pokud je to moûné a od˘vodnÏné, respektovat ve¯ejné zájmy
nap¯. ochrany biologické rozmanitosti a kvality ûivotního prost¯edí, zejména formou d˘sledné
ochrany zvláötÏ chránÏn˝ch území, lokalit soustavy Natura 2000, mok¯ad˘, ochrann˝ch pásem
vodních zdroj˘, chránÏné oblasti p¯irozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemÏdÏlského a lesního p˘dního fondu. Vytvá¯et územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systém˘ ekologické stability a zvyöování a udrûování ekologické stability
a k zajiötÏní ekologick˝ch funkcí krajiny i v ostatní volné krajinÏ a pro ochranu krajinn˝ch prvk˘
p¯írodního charakteru v zastavÏn˝ch územích, zvyöování a udrûování rozmanitosti venkovské
krajiny. V rámci územnÏ plánovací Ëinnosti vytvá¯et podmínky pro ochranu krajinného rázu s
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvá¯et podmínky pro vyuûití p¯írodních
zdroj˘.
Vytvá¯et podmínky pro rozvoj a vyuûití p¯edpoklad˘ území pro r˘zné formy cestovního ruchu
(nap¯. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), p¯i zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistick˝mi cestami, které
umoûÚují celoroËní vyuûití pro r˘zné formy turistiky (nap¯. pÏöí, cyklo, lyûa¯ská, hipo).
Vytvá¯et podmínky pro zvyöování bezpeËnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpeËnosti
obyvatelstva a zlepöování jeho ochrany p¯ed hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvá¯et v
území podmínky pro environmentálnÏ öetrné formy dopravy (nap¯. ûelezniËní, cyklistickou).

33

ODŸVODNÃNÍ ÚP MLADOTICE (ÚNOR 2015)

26 30 -

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavov˝ch územích a umisùovat do nich ve¯ejnou
infrastrukturu jen ve zcela v˝jimeËn˝ch a zvláöù od˘vodnÏn˝ch p¯ípadech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro p¯emístÏní zástavby z území s vysokou mírou rizika povodÚov˝ch ökod.
ÚroveÚ technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splÚovala poûadavky na vysokou kvalitu ûivota v souËasnosti i v
budoucnosti.

Vyhodnocení:
Poûadavky vypl˝vající z PÚR »eské republiky nejsou navrûen˝mi koncepcemi dotËeny.
Koncepce ÚP, vymezením jednotliv˝ch funkËních ploch a stanovením jejich regulativ˘, vytvá¯ejí
p¯edpoklady pro ochranu p¯írodních i kulturních hodnot území. ÚP Mladotice jsou vymezeny zastavitelné
plochy urËené p¯eváûnÏ k bydlení, jejichû rozsah odpovídá v˝znamu jednotliv˝ch sídel v öiröí soustavÏ
osídlení. Územní plán vymezuje zastavitelné plochy urËené pro rozvoj v˝roby a podnikání, v zastavÏném
území jsou, v souladu s charakterem zástavby vymezeny smíöené plochy.
V krajinÏ navrûené koncepce vymezují územní systém ekologické stability, jako základ
ekologické stability území. Návrhem ÚP je chránÏna celková pr˘chodnost území, vËetnÏ vyuûití hlavních
komunikací pro turistické úËely. Vymezená záplavová území nejsou dotËena vymezením zastaviteln˝ch
ploch, moûnost v˝stavby v zastavÏn˝ch územích v záplavovém území je regulativy územního plánu
v˝znamnÏ omezena.
Návrhem ÚP je chránÏna stávající technická infrastruktura. Prioritou návrhu je, v souladu s
investiËními moûnostmi obce, vybudování stokové sítÏ zaústÏné do Ëistírny odpadních vod v Ëásti území.
2.2) Poûadavky vypl˝vající z ÚPD vydané krajem
Zásady územního rozvoje PlzeÚského kraje byly vydány Zastupitelstvem PlzeÚského kraje dne 2.
9. 2008 usnesením Ë. 834/08.
Ke dni 10. 3. 2014 byla vydána Aktualizace Ë. 1 ZÚR PlzeÚského kraje, která území obce
Mladotice vymezuje jako souËást Specifické oblasti Kralovicko (SON6).
Z návrhu Aktualizace Ë. 1 ZÚR PlzeÚského kraje vypl˝vá, pro území specifické oblasti zp¯esnÏní
kritérií a podmínek pro rozhodování o zmÏnách v†území s prioritou:
-

Posilovat stabilitu sídelní struktury regionu, zejména menöích vesnick˝ch sídel s†cílem obnovy
vyváûen˝ch podmínek udrûitelného rozvoje území.
Vytvá¯et podmínky pro vyuûití rekreaËního potenciálu území s†ohledem na místní podmínky.

Z hlediska priorit Aktualizace Ë. 1 ZÚR PlzeÚského kraje pro zpracování územních plán˘ obcí ve
specifické oblasti je hlavním úkolem:
-

ZabezpeËit optimální lokalizaci podnikatelsk˝ch aktivit v†území, opírající se o vyuûití místních
podmínek rozvoje, smÏ¯ující k posílení soudrûnosti obyvatel území.
Posilovat trvalé osídlení nabídkou voln˝ch ploch pro p¯imÏ¯en˝ rozvoj bydlení.
Vytvá¯et územní podmínky pro vyööí vyuûití rekreaËního potenciálu oblasti.
Do územních plán˘ zapracovat zámÏry mezinárodního, republikového a nad místního v˝znamu.
Chránit hodnoty krajin hluboce za¯íznut˝ch údolí Berounky, St¯ely a Javornice, nerozöi¯ovat
rekreaËní zástavbu p¯edevöím v civilizaËnÏ nezasaûen˝ch Ëástech údolí.
Vytvá¯et územní podmínky pro vyööí vyuûití rekreaËního potenciálu území nejen v p¯ímé vazbÏ
na ¯eku Berounku, ale také v rámci öiröího území vËetnÏ rozvoje cyklostezek, hipo stezek a
pÏöích tras. K tomu vytvá¯et územní podmínky pro zlepöení dopravní obsluûnosti území a rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu.

ZÚR PlzeÚského kraje v ¯eöeném území vymezuje v ¯eöeném území plochy a koridory nad
místního v˝znamu (oznaËené jsou vymezeny jako ve¯ejnÏ prospÏöné stavby):
-

nadregionální biocentrum NRBC St¯ela - Rabötejn, nadregionální biokoridor NRBK K 49 s
vloûen˝m regionálním biocentrem,
LAPV (lokalita vhodná pro akumulaci povrchov˝ch vod) StráûiötÏ na vodním toku St¯ela,
ropovod podél stávajícího IKL (Nelahozeves – Rozvadov) (ve¯ejnÏ prospÏöná stavba: R11),
VTL p¯ípojka od Mladotic do RS NeËtiny (ve¯ejnÏ prospÏöná stavba: P15).

Vyhodnocení:
ÚP Mladotice vymezuje p¯eváûnÏ zastavitelné plochy pro bydlení. Ty jsou doplnÏny plochami
smíöen˝mi a plochami s v˝robní funkcí. Kapacita vymezen˝ch ploch je odstupÚována dle v˝znamu
jednotliv˝ch sídel. Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy v lokalitách údolí vodního toku St¯ela,
vymezením funkËního ËlenÏní území je v tÏchto lokalitách omezena nová v˝stavba také v zastavÏném
území.
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje
území jsou ÚP Mladotice zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích
na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch
funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
V krajinÏ navrûené koncepce vymezují, up¯esÚují a doplÚují územní systém ekologické stability,
jako základ ekologické stability území. Tyto plochy jsou p¯eváûnÏ zahrnuty do ploch p¯írodních a ploch
krajinné zelenÏ.
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Plocha LAPV je v územním plánu vymezena jako plocha územní rezervy. V rozsahu vymezené
územní rezervy pak nejsou vymezeny zastavitelné plochy.
Územní plán v souladu se ZÚR PlzeÚského kraje vymezuje, jako ve¯ejnÏ prospÏöné stavby,
trasy p¯ípoloûe ropovodu IKL a VTL plynovodu Mladotice - NeËtiny.
Dle vymezení cílov˝ch charakteristik krajiny ZÚR PlzeÚského kraje spadá ¯eöené území do
Plaské (8) a ManÏtínské (9, západní okraj ¯eöeného území) krajinné oblasti.
Ochrana vybran˝ch cílov˝ch charakteristik krajin PlzeÚska se opírá o zásady diferencované
územní péËe o krajinu: v krajinn˝ch typech hluboce za¯íznut˝ch údolí (v p¯ípadÏ ¯eöeného území se jedná
o údolí vodního toku St¯ela) je cílem ochrany uspo¯ádání ploch v typické údolní katénÏ, zalesnÏné srázné
svahy, zaluËnÏné úzké údolní nivy a pro pastviny vyuûívaná boËní, mírnÏjöí údolí, bez souvislejöí zástavby,
navazující na tradiËní zp˘soby hospoda¯ení i vyuûívání.
Tyto charakteristiky jsou návrhem územního plánu podpo¯eny. Prioritou je nerozöi¯ování dalöí
zástavby v údolní nivÏ vodního toku St¯ela i ochrana p¯írodního charakteru krajiny ¯eöeného území.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny odstupÚovanÏ dle v˝znamu jednotliv˝ch sídel, vûdy vöak v sousedství
zastavÏného území.
3)

V˝Ëet záleûitostí nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v ZÚR
Záleûitosti nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst.
1 stavebního zákona) nejsou ÚP Mladotice vymezeny.
4)

Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
poûadavky na ochranu architektonick˝ch a urbanistick˝ch hodnot v území a
poûadavky na ochranu nezastavÏného území
Územní plán Mladotice vytvá¯í p¯edpoklady pro v˝stavbu a udrûiteln˝ rozvoj území, spoËívající
ve vyváûeném vztahu podmínek pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí, pro hospodá¯sk˝ rozvoj a pro soudrûnost
obyvatel území. P¯i ¯eöení územního plánu byly zohlednÏny jak ve¯ejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji
území. Územní plán chrání a rozvíjí p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty území, vËetnÏ urbanistick˝ch a
architektonick˝ch.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro úËelné vyuûívání zastavÏného území a zajistit
ochranu nezastavÏného území a to zejména stávajících p¯írodních a kulturních hodnot v krajinÏ. Územním
plánem jsou vytvo¯eny podmínky zejména pro p¯imÏ¯en˝ rozvoj venkovského bydlení v obci a rozvoj
smíöen˝ch funkcí (sluûby, drobná v˝roba ap.). Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní
ochranu öiröího území p¯ed záplavami, podmínky pro zv˝öení ekologické stability a retence vody v krajinÏ
vËetnÏ protierozních opat¯ení.
5)

Soulad návrhu územního plánu s poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích p¯edpis˘
Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po¯izování je
v†souladu s poûadavky zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní
pozdÏjöích p¯edpis˘, a jeho provádÏcích p¯edpis˘ – vyhláöky Ë. 500/2006 Sb., o územnÏ analytick˝ch
podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti.
6)

Soulad návrhu územního plánu s poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a
se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘,
pop¯ípadÏ s v˝sledkem ¯eöení rozpor˘
P¯i po¯izování územního plánu uplatnily dotËené orgány stanoviska, která byla zapracována do
návrhu a tak je návrh územního plánu v souladu s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a se stanovisky
dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘.
Stanoviska dotËen˝ch orgán˘, správci sítí a dalöí poûadavky
V†rámci na¯ízeného spoleËného jednání byly jednotlivÏ obeslány tyto dotËené orgány:
-

Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor regionálního rozvoje, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství, äkroupova 18, 306
13 PlzeÚ
Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy III, PurkyÚova 27, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo zemÏdÏlství, Pozemkov˝ ú¯ad PlzeÚ-sever, Nerudova 35, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, Náb¯eûí Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, odd. surovinové a energetické politiky, Na Frantiöku 32,
10 15 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví »R, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo obrany, Agentura hospoda¯ení s nemovit˝m majetkem, Hradební 12/772, 110
05 Praha 1
»esk˝ telekomunikaËní ú¯ad, poboËka PlzeÚ, Doudlevecká 823/25, 301 00 PlzeÚ
Státní energetická inspekce »R, územní inspektorát PlzeÚ, Rejskova 3, 326 00 PlzeÚ
Krajská hygienická stanice PlzeÚského kraje, äkrétova 15, 302 22 PlzeÚ
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor PlzeÚského kraje, Kaplí¯ova 9, 320 68 PlzeÚ
MÏÚ Kralovice, odbor ûivotního prost¯edí, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
MÏÚ Kralovice, odbor dopravy, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
MÏÚ Kralovice, referát státní památkové péËe, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
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Ve stanovené lh˘tÏ uplatnily svá souhlasná stanoviska tyto dotËené orgány:
-

Ministerstvo obrany, Agentura hospoda¯ení s nemovit˝m majetkem, Hradební 12/772, 110
05 Praha 1
Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy III, PurkyÚova 27, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, Náb¯eûí Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, odd. surovinové a energetické politiky, Na Frantiöku 32,
10 15 Praha 1
Správa ûelezniËní dopravní cesty, DláûdÏná 1003/7, 110 00 Praha 1
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor PlzeÚského kraje, Kaplí¯ova 9, 320 68 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství, äkroupova 18, 306
13 PlzeÚ

Stanovisko s p¯ipomínkami uplatnil dotËen˝ orgán:
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí
(äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ, Ë. j.: éP/5347/14, 8. 7. 2014)
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, jako orgán ochrany zemÏdÏlského p˘dního fondu p¯ísluön˝
podle §17a písm. a) zákona Ë. 334/1992 Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, ve znÏní
pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále jen „zákon”), posoudil podle §5, odst. 2 zákona návrh územního plánu obce
Mladotice, ke kterému uplatÚuje následující stanovisko:
Orgán ochrany zemÏdÏlského p˘dního fondu trvá na svém stanovisku, které bylo uplatnÏno k
zadání územního plánu obce Mladotice. Samotné rozvojové lokality pro bydlení Z1, Z2 a Z3 v k. ú.
Mladotice stále p¯edstavují více neû jedenácti hektarov˝ zábor zemÏdÏlského p˘dního fondu, kter˝ není ve
smyslu §§4 a 5 zákona náleûitÏ zd˘vodnÏn. Obec Mladotice by mÏla ve svém územním plánu reflektovat
sv˘j p¯edpokladateln˝ rozvoj pro následujících 10 aû 15 rok˘ a tomu by mÏl rovnÏû odpovídat poûadovan˝
zábor zemÏdÏlské p˘dy.
SouËasná podoba návrhu územního plánu je v p¯ímém rozporu se zásadami ochrany
zemÏdÏlského p˘dního fondu a nelze s ní proto souhlasit.

1)
2)
3)

Vyhodnocení:
Dle v˝sledku jednání z 30. 9. 2014 byl územní plán upraven takto:
zastavitelná plocha Z1 byla redukována z 8,48 ha na 5,14 ha (s moûnou v˝stavbou 25 RD),
zb˝vající Ëást je vymezena pouze jako plocha územní rezervy R1,
zastavitelná plocha Z2 byla redukována z 1,45 ha na 0,85 ha (s moûnou v˝stavbou 4 RD),
zb˝vající Ëást je vymezena pouze jako plocha územní rezervy R2,
zastavitelná plocha Z3 nebude vymezena (p˘vodní plocha 1,44 ha), lokalita je vymezena
pouze jako plocha územní rezervy R3.
Celkov˝ rozsah zastaviteln˝ch ploch v sídle Mladotice byl sníûen (p˘vodní minus upraven˝
návrh): 20,95 - 13,39 = 7,56 ha, celkov˝ rozsah zastaviteln˝ch ploch pro bydlení
v†sídle†Mladotice byl sníûen o: 15,40 - 9,87 = 5,33 ha

Správa ûelezniËní dopravní cesty, státní organizace
(DláûdÏná 1003/7, 110 00 Praha 1, Ë. j.: 29703-2014-O26 ze dne 7. 7. 2014):
ÿeöen˝m územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná ûelezniËní traù Ë. 160 PlzeÚ - éatec,
která je ve smyslu § 3 zákona Ë. 266/1994 Sb, o dráhách, za¯azena do kategorie dráhy celostátní. Dále je
¯eöen˝m územím vedena traù Ë. 162 Rakovník - Mladotice, která je ve smyslu §3 zákona Ë. 266/1994 Sb., o
dráhách, za¯azena do kategorie dráhy regionální. V úseku Královice - Mladotice není provozovaná
pravidelná osobní doprava. ObÏ tratÏ jsou ve stabilizované poloze.
U plochy Z5, která zasahuje do ochranného pásma dráhy, doporuËujeme uvést stejnou
podmínku vyuûití jako u ploch Z1 a Z2 - Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku bude
pro obytnou zástavbu prokázáno dodrûení max. hlukového zatíûení dle obecnÏ platného p¯edpisu,
p¯ípadnÏ budou jako podmínka v˝stavby realizována nutná opat¯ení.
Vyhodnocení:
Poûadavek na doplnÏní regulativu zastavitelné plochy Z5 byl doplnÏn do textu.
V zákonné lh˘tÏ uplatnily p¯ipomínky k návrhu Územního plánu Mladotice fyzické osoby:
P¯ipomínka: Ing. Zimmerhakl Pavel a Ji¯í
(Dolní Vysoké 18, ÚötÏk 411 45, trvalé bydliötÏ: SídliötÏ pion˝r˘ 211, ÚötÏk 411 45):
K ve¯ejnÏ projednanému návrhu územního plánu pro obec Mladotice (dále jen ÚP) jako
vlastníci objektu Ë. e. 27 StráûiötÏ (p. Ë. 55, 127/3 k. ú. StráûiötÏ), vznáöíme následující p¯ipomínku:
éádáme o vyËlenÏní okolí skupiny rekreaËních objekt˘ Ë. e. 27, 26, 51, 52 z prvk˘ ÚSES, tak jak
navrhuje ÚP v jin˝ch chatov˝ch lokalitách obce. VyËlenÏní by se t˝kalo p. Ë. 129/2, 129/4, Ëásti 129/1 a
Ëásti 127/1. Z návrhu ÚP je z¯ejmé, ûe v ÚSES nejsou zaËlenÏny pouze rekreaËní plochy RI, jejich
bezprost¯ední okolí do ÚSES vöak zaËlenÏno je.
Vyhodnocení:
Byla upravena hranice prvku ÚSES ve smyslu poûadavku.
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P¯ipomínka: MVDr. Zimmerhakl Josef
(Dolní Vysoké 18, ÚötÏk 411 45, trvalé bydliötÏ: SídliötÏ pion˝r˘ 211, ÚötÏk 411 45):
K ve¯ejnÏ projednanému návrhu územního plánu pro obec Mladotice (dále jen UP) jako
vlastník p. Ë. 131, 132, 133 k. ú. StráûiötÏ, vznáöím následující p¯ipomínku:
éádám o zanesení do ÚP poûadavek na vyËlenÏní plochy pro vybudování zázemí k
obhospoda¯ování zemÏdÏlsk˝ch a lesních pozemk˘, které v lokalitÏ údolí mám. Jednalo by se o vyËlenÏní
cca 0,2 ha na v˝öe uveden˝ch parcelách pro z¯ízení zázemí menöího rozsahu k tomuto úËelu.
Vyhodnocení:
Pozemky nelze, vzhledem ke stávajícím limit˘m vyuûití území (LAPV StráûiötÏ), vzhledem k
poûadavk˘m ochrany krajiny (kaÚon a niva vodního toku St¯ela) a vzhledem k nedostateËnému zajiötÏní
obsluûné dopravní a technické infrastruktury, vymezit jako zastavitelnou plochu v˝roby.
V nezastavÏném území lze v souladu s jeho charakterem umisùovat stavby, za¯ízení, a jiná
opat¯ení pro zemÏdÏlství a lesnictví v souladu s §18, odst. 5 STZ, za podmínek, které urËí dotËené orgány.
P¯ipomínka: Mgr. Nikol Rattay
(V Homolkách 1023/4, PlzeÚ 312 00, doruËovací adresa: Lábkova 891/8, 318 00 PlzeÚ):
Jako vlastník pozemku p. Ë. 603/1, o v˝mÏ¯e 3122 m2, zapsaného v k. ú. »erná Haù, obec
Mladotice, na LV Ë. 332 (dále jen „pozemek"), tímto k návrhu Územního plánu Mladotice zve¯ejnÏnému na
základÏ ve¯ejné vyhláöky o oznámení o zpracování návrhu Územního plánu Mladotice ze dne 5. 6. 2014,
vyvÏöené dne 6. 6. 2014, vznáöím následující p¯ipomínku:
éádám o vymezení mého pozemku v Územním plánu pro obec Mladotice jako plochu SV
(plochy smíöené venkovské).
Vyhodnocení:
V uvedené lokalitÏ nelze vymezit zastavitelnou plochu urËenou pro rozvoj smíöené obytné
zástavby. Lokalita nesouvisí se zastavÏn˝m územím a celá plocha se nachází v ochranném pásmu lesa
(hranice 50 m od PUPFL). Územní plán vymezuje v sídle p¯imÏ¯en˝ rozsah zastaviteln˝ch ploch pro
bydlení v lokalitách pro v˝stavbu vhodnÏjöích, nedotËen˝ch tak v˝raznÏ limity vyuûití území.
DoplÚující poûadavky Obce Mladotice:
Do ¯eöení územního plánu doplnit místní komunikaci pro pÏöí propojující podél silnice okraj
sídla Mladotice se h¯bitovem. D˘vodem je zajiötÏní bezpeËného a d˘stojného propojení se za¯ízením
obËanského vybavení. Vymezit pozemek u vstupu do areálu lomu (v souladu s jeho p˘vodním vyuûitím)
jako ploch tÏûby nerost˘ a úprava regulativ˘ této funkËní plochy pro zajiötÏní moûnosti stávajícího
vyuûívání.
Vyhodnocení:
Poûadavky byly do ¯eöení územního plánu zapracovány.
Návrh plánu byl upraven podle poûadavk˘ dotËeného orgánu ochrany p¯írody a krajiny (Odbor
ûivotního prost¯edí KÚPK). P¯ipomínky fyzick˝ch osob nebylo moûné akceptovat.
Na základÏ v˝öe uvedeného je z¯ejmé, ûe zpracovaná územnÏ plánovací dokumentace je
v†souladu s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ i se stanovisky dotËen˝ch orgán˘.
Stanovisko Krajského ú¯adu (Ë. j. RR/3467/14) ze dne 1. 9. 2014:
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor regionálního rozvoje, vykonává na základe ustanovení §5
zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘,
p˘sobnost ve vÏcech územního plánování. Odbor regionálního rozvoje KÚPK obdrûel dne 7. 8. 2014, v
souladu se znÏním §50 odst. 7 stavebního zákona, stanoviska k návrhu územního plánu Mladotice,
P¯edloûen˝ návrh územního plánu Mladotice byl posuzován podle §50 odst 7 stavebního
zákona z hlediska zajiötÏní koordinace vyuûívání území s ohledem na öiröí územní vztahy. Návrh územního
plánu Mladotice byl dále posouzen z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územnÏ plánovací
dokumentaci vydanou krajem.
Po seznámení s návrhem lze konstatovat, ûe navrhované ¯eöení bylo zpracováno s ohledem na
vazby a souvislosti s bezprost¯ednÏ navazujícím okolím sousedních obcí a projednávan˝ návrh územního
plánu respektuje poûadavky na koordinaci rozvoje v rámci öiröího území.
Obec Mladotice nespadá podle platné Politiky územního rozvoje »R (PUR 2008) schválené
vládou dne 20. 7. 2009 do ûádné z rozvojov˝ch oblasti, os Ëi specifick˝ch oblasti. Dalöí poûadavky
vypl˝vající z PÚR 2008 jsou v p¯edloûeném návrhu územního plánu Mladotice respektovány.
Z hlediska Zásad územního rozvoje PlzeÚského kraje (ZÚR PK) upozorÚujeme, ûe Zastupitelstvo
PK vydalo dne 10. 3. 2014 (nabytí úËinnosti 1. 4. 2014) Aktualizaci Ë. 1 ZÚR PK. Tato skuteËnost by mÏla
b˝t v návrhu územního plánu Mladotice uvedena. V Aktualizaci Ë. 1 ZÚR PK doölo na území obce Mladotice
ke zmÏnÏ v uspo¯ádání území - Mladotice nyní spadají do SON6 Specifická oblast Kralovicko. Toto je t¯eba
v návrhu územního plánu zohlednit. V Aktualizaci Ë. 1 ZÚR PK doölo také ke zmÏnÏ v zakreslení VVTL
plynovodu (Gazela), kter˝ jiû byl realizován.
Odbor regionálního rozvoje Krajského ú¯adu PlzeÚského kraje posoudil návrh územního plánu
Mladotice a neshledal nedostatky podle poûadavk˘ §50 odst. 7 stavebního zákona, které by bránily
zahájení ¯ízení o vydání územního plánu.
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Vyhodnocení:
Poûadavky stanoviska byly zohlednÏny a doplnÏny do ¯eöení územního plánu. Do od˘vodnÏní
územního plánu byly doplnÏny informace o vydání aktualizace Zásad územního rozvoje, byly
vyhodnoceny poûadavky vypl˝vající z vymezení ¯eöeného území jako souËásti specifické oblasti a byl
aktualizován mapov˝ podklad v˝kresu öiröích vztah˘. V textové Ëásti byly zaktualizovány informace o
dokonËen˝ch stavbách nad místního v˝znamu (VVTL plynovod Gazela).
7)

Stanovisko krajského ú¯adu k Vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území
Územním plánem nejsou navrhována ûádná opat¯ení a zámÏry vyûadující posuzování vliv˘ na
ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 93/2004 Sb., v platném znÏní (Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor
ûivotního prost¯edí, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ, stanovisko Ë. j.: éP/11660/13).
8)

Vyhodnocení úËelného vyuûití zastavÏného území a vyhodnocení pot¯eby
vymezení zastaviteln˝ch ploch
Nejstaröí zástavbu v sídlech p¯edstavují prostorovÏ uzav¯ené areály statk˘ s dalöími
hospodá¯sk˝mi budovami ve st¯ední Ëásti sídel. Jednotlivé usedlosti jsou tvo¯eny obvykle kolmo
orientovan˝m obytn˝m stavením a dalöími hospodá¯sk˝mi stavbami po obvodu pozemku. Na konci
pozemku b˝vá umístÏna stodola. Velikost zastavÏn˝ch Ëástí (vËetnÏ dvor˘ a dalöích manipulaËních
prostor˘) statk˘ se pohybuje mezi 900 - 2000 m2. Pozemky jsou vyuûívány pro bydlení a doprovodné
hospodá¯ské sluûby vËetnÏ zajiöùování základního stavebního fondu pro podnikání.
Chalupá¯ská zástavba a dalöí v˝stavba provádÏná v první polovinÏ 20. století dosahuje niûöího
ploöného standardu. Obytná stavení mají kolmou i podélnou orientaci, hospodá¯ská stavení mají menöí
ploön˝ standart a charakter k˘len a sklad˘. Plocha zastavÏné Ëásti budov v tomto území dosahuje pouze
800 – 1000 m2. Jde tedy o pomÏrnÏ koncentrovanou zástavbu. Novodobá zástavba má charakter zástavby
izolovan˝mi domy. Ploön˝ standard je odpovídající charakteru zástavby (cca 800 m2 na stavební parcelu).
ZnaËná Ëást bytového fondu je vyuûívána k rekreaËním úËel˘m.
Demografick˝ v˝voj:
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do dvou základních etap s mezníkem v polovinÏ 20.
století. První etapa ukonËená údaji z roku 1930 je charakteristická pozvolnÏ nar˘stajícím poËtem obyvatel
v té tobÏ p¯eváûnÏ zemÏdÏlského sídla. Druhá etapa vymezená obdobím od roku 1950 do souËasnosti se
vyznaËuje celkov˝m úbytkem poËtu obyvatel. V posledních nÏkolika letech poËet obyvatel opÏt stoupá.
Z hlediska budoucího v˝voje je nejd˘leûitÏjöím r˘stov˝m faktorem existence nabídky
dostateËného poËtu stavebních pozemk˘ s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za
podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick˝mi a
majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou vlastního demografického v˝voje. Území je velmi
atraktivní sv˝m p¯írodním charakterem, proto lze oËekávat zájem o v˝stavbu rekreaËnÏ vyuûívan˝ch
obytn˝ch staveb umístÏn˝ch v rámci jednotliv˝ch sídel.
rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011

PoËet obyvatel
750
722
773
768
854
848
881
715
749
696
663
599
565
555

PoËet dom˘
76
86
85
97
103
111
145
194
174
172
171
190
203
174

Územní plán provÏ¯il lokality a jednotlivé zámÏry s ohledem na poûadavky konkrétních
ûadatel˘ na zmÏny v území a s ohledem specifické místní podmínky.
Stávající plochy pro bydlení:
plochy obytné a smíöené obytné

36,9 ha/555 obyvatel (cca 665 m2 na obyvatele)

Rozvojové lokality
(plochy p¯estavby a zastavitelné plochy):
plochy obytné a smíöené obytné

15,5 ha/243 obyvatel (cca 637 m2 na obyvatele)

Navrûen˝ rozvoj v zastaviteln˝ch plochách p¯edpokládá v ¯eöeném území nav˝öení poËtu
obyvatel o cca 193 osob/55 rodinn˝ch dom˘ (35% ze souËasného poËtu obyvatel a 32% z celkového
poËtu dom˘), z tohoto poËtu se ovöem nachází vÏtöina rodinn˝ch dom˘ v jediné lokalitÏ (zastavitelná
plocha Z1), u které se p¯edpokládá postupné zastavování rozËlenÏné na etapy.
Územní plán dále p¯edpokládá v˝stavbu cca 14 rodinn˝ch dom˘ v zastavÏném území (zejména
pro pot¯eby ¯eöení poûadavk˘ na ochranu sociální soudrûnosti).
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9)

Vyhodnocení ¯eöení ÚP podle v˝sledk˘ ve¯ejného projednání
V†zákonné lh˘tÏ a za podmínek stanoven˝ch §52 odst. 3) zák. 183/2006 Sb. byly po¯izovateli
doruËeny 2 námitky k návrhu Územního plánu Mladotice, které byly ¯eöeny v†Rozhodnutí o námitkách.
Ve¯ejného projednání se neúËastnily ûádné dotËené orgány. Rozpory nebyly ¯eöeny.
Rozhodnutí o námitkách bylo rozesláno dotËen˝m orgán˘m k uplatnÏní stanovisek, uplatnÏná
stanoviska byla v˝hradnÏ souhlasná. Vzhledem k tomu, ûe úpravy návrhu územního plánu v návaznosti na
Rozhodnutí o námitkách nejsou podstatné a není t¯eba je znovu projednávat, schválilo Zastupitelstvo
obce Mladotice dne ....... 2015 Rozhodnutí o námitkách a následnÏ vydalo Územní plán Mladotice.
9.1) Vyhodnocení námitek
V†zákonné lh˘tÏ a za podmínek stanoven˝ch §52 odst. 3) zák. 183/2006 Sb. byly po¯izovateli
doruËeny 2 námitky k návrhu Územního plánu Mladotice. Ve spolupráci s urËen˝m zastupitelem a
projektantem zpracoval po¯izovatel tento návrh Rozhodnutí o námitkách:
Námitka N1: Josef ämídl, Habrmanovo nám. 794/5, 312 00 PlzeÚ
Obsah námitky: éádost o za¯azení pozemkové parcely Ë. 256/1 v k. ú. »erná Haù do rozvojov˝ch
ploch s moûností v˝stavby objektu pro bydlení.
Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Od˘vodnÏní: V˝öe uveden˝ pozemek navazuje na zastavÏné území, je p¯ístupn˝ po ve¯ejné
komunikaci a jeho za¯azení do zastaviteln˝ch ploch nenaruöí navrûenou koncepci rozvoje obce. Jelikoû je
v˝mÏra pozemku 2748 m2, nedojde ani k†neúmÏrnému nav˝öení rozvojov˝ch ploch vzhledem k†velikosti
obce. Plocha bude vymezena jako:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:

P7
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
1 - 2 stavební parcely pro rodinné domy (doporuËena 1
stavební parcela), min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí

Námitka N2: HAINES SERVIS s.r.o., RoháËova 188/37, 130 00 Praha 3
Obsah námitky: éádost o zruöení, p¯ípadnÏ úpravu jednotliv˝ch prvk˘ ÚSES, a to LBK 118 a LBC
17 na pozemku 491/1 v†k. ú, »erná Haù vzhledem k†p¯ipravovanému zámÏru „Stanovení dob˝vacího
prostoru »erná Haù a následná hornická Ëinnost na loûisku Chraöùovice“ a vymezení tohoto pozemku jako
plochy pro tÏûbu nerost˘.
Rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Od˘vodnÏní: ZámÏr na tÏûbu loûiska nerost˘ Chraöùovice byl oznámen na ve¯ejném
projednání, rozsah p¯edpokládané tÏûby byl souËástí podané námitky. O zámÏru na tÏûbu nebyl
po¯izovatel, zastupitelstvo obce ani projektant informován v pr˘bÏhu zpracování zadání nebo návrhu ÚP.
Úprava územního plánu podle poûadavku ûadatele by znamenala podstatnou zmÏnu
koncepce rozvoje ¯eöeného území a úpravy, které by bylo t¯eba znovu projednat s†dotËen˝mi orgány a
ve¯ejností.
Vymezení plochy pro tÏûbu nerost˘ by bylo s†nejvÏtöí pravdÏpodobností podmínÏno
vypracováním posouzení vliv˘ územního plánu Mladotice na udrûiteln˝ rozvoj území. Toto vöechno by
neúmÏrnÏ prodlouûilo po¯ízení územního plánu. V†zájmu obce je dokonËení po¯ízení územního plánu v†co
nejkratöí dobÏ vzhledem k†zájmu stavebník˘ o pozemky v†rozvojov˝ch plochách obce. Pokud bude
ûadatel na sv˝ch poûadavcích trvat, m˘ûe poûádat obec o po¯ízení zmÏny územního plánu.
9.2) Vyhodnocení p¯ipomínek
V†pr˘bÏhu ve¯ejného projednání ve lh˘tách a za podmínek stanoven˝ch §52 odst. 3) zák.
183/2006 Sb. nebyla podána ûádná p¯ipomínka.
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