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ÚZEMNÍ STUDIE MLADOTICE (ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z1 a Z2) - TEXTOVÁ »ÁST
a)

ÚËel a cíle po¯ízení územní studie
Po¯ízení územní studie bylo iniciováno ve smyslu ustanovení §30 odst. 2 zákona Ë. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále jen stavební zákon) z†podnÏtu
vlastníka vÏtöiny pozemk˘ (tj. Obec Mladotice).
Cílem po¯ízení územní studie je zejména koncepËní návrh ËlenÏní lokality na stavební pozemky
tak, aby byla zajiötÏna koordinace poûadavk˘ vlastník˘ a zajiötÏna moûnost dopravní a technické obsluhy lokality
v rozsahu celé plochy. Pro lokalitu jsou up¯esnÏny podmínky pro novou zástavbu s ohledem na její polohu a dále
jsou zp¯esnÏny a doplnÏny regulativy prostorového uspo¯ádání zástavby.
b)

Vymezení ¯eöeného území
Území, pro které je po¯izována územní studie, je vymezeno platnou územnÏ plánovací
dokumentací jako plocha zastavitelná Z1 a Z2 s funkËním vyuûitím: plocha bydlení - venkovské (BV).
SouËasn˝ stav území
Lokalita zastavitelné plochy Z1 a Z2 se nachází na severním okraji sídla Mladotice od kterého je
oddÏlena tÏlesem ûelezniËní trati a nádraûí. Podél jiûního okraje lokality je vedena místní úËelová komunikace,
které je v západní Ëásti zpevnÏná, ve v˝chodní Ëásti pak nezpevnÏná. Mezi obÏma Ëástmi lokality prochází, na
jihu u pr˘chodu pod tÏlesem ûelezniËní tratÏ hluboce za¯íznutá, zpevnÏná komunikace. V˝ökov˝ rozdíl mezi touto
komunikací a okolními pozemky v jiûní Ëásti dosahuje cca 4m, postupnÏ se pak smÏrem k severu sniûuje a v
severní Ëásti, kde se komunikace pod mal˝m úhlem napojuje na silniËní komunikaci, je v˝ökov˝ rozdíl minimální.
ÚËelová komunikace procházející po jiûním okraji lokality smÏrem od silnice prudce stoupá a pak klesá k místu,
kde se nachází pr˘chod pod tratí od tohoto místa pak opÏt prudce stoupá smÏrem k nádraûí. Podél nádraûí pak
jiû vede po rovinÏ. Vlastní lokalitu pak tvo¯í dva bloky orné p˘dy s p¯evaûující mírnou jiûní expozicí. V severní Ëásti
se k lokalitÏ p¯ibliûuje silnice III. t¯ídy.
Pozn.:

Území obce Mladotice (katastrální území: »erná Haù, Chraöùovice u Mladotic, Mladotice, StráûiötÏ u Mladotic) 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.
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.

c)

Soulad ¯eöení územní studie s územním plánem
Navrûené ¯eöení územní studie je v souladu s poûadavky uveden˝mi ve vydané územnÏ plánovací
dokumentaci. Z hlediska kapacity území pro hlavní vyuûití (pozemky staveb rodinn˝ch dom˘) je dodrûeny
p¯ípustné hodnoty poËtu staveb. V rámci lokality jsou na ve¯ejn˝ch prostranstvích navrûeny plochy ve¯ejné zelenÏ.
ÿeöením je zajiötÏna prostupnost lokality zajiötÏná návazností navrûen˝ch místních komunikací na stávající
úËelové komunikace.
Hlavní poûadavky na ¯eöení územní studie uvedené v Urbanistické koncepci (kapitola c.) územního
plánu Mladotice:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:

Z1
plochy bydlení - venkovské (BV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
15 - 28 stavebních parcel pro rodinné domy (doporuËeno 25 stavebních
parcel), min. velikost stavební parcely 1200 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí
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Dalöí podmínky:

Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze stávajících i navrûen˝ch
místních komunikací. Na ve¯ejn˝ch prostranstvích v rámci plochy budou
zajiötÏny min. 4 parkovací stání (pro osobní automobily). Stávající trasy sítí
technické infrastruktury (telekomunikaËní vedení) procházející plochou
budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky nevyhovujících úsek˘ sítí tak,
aby byla zachována jejich celková funkËnost. SouËástí zastavitelné plochy
bude pozemek ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ o ploöe min. 2000 m2.
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku bude pro obytnou
zástavbu v ochranném pásmu dráhy prokázáno dodrûení max. hlukového
zatíûení dle obecnÏ platného p¯edpisu, p¯ípadnÏ budou jako podmínka
v˝stavby realizována nutná opat¯ení.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:

Z2
plochy bydlení - venkovské (BV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
3 - 4 stavební parcely pro rodinné domy (doporuËeny 4 stavební parcely),
min. velikost stavební parcely 1200 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku bude pro obytnou
zástavbu v ochranném pásmu dráhy prokázáno dodrûení max. hlukového
zatíûení dle obecnÏ platného p¯edpisu, p¯ípadnÏ budou jako podmínka
v˝stavby realizována nutná opat¯ení.

Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

Územní plán Mladotice vymezuje (kapitola f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m
zp˘sobem vyuûití) z hlediska funkËního vyuûití tyto poûadavky a podmínky:
Plochy bydlení - venkovské (BV)
Plochy bydlení - venkovské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení a rekreaci v
p¯eváûnÏ rodinn˝ch domech v kvalitním prost¯edí, umoûÚujícím neruöen˝ a bezpeËn˝ pobyt a kaûdodenní
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve¯ejn˝ch prostranství a obËanského vybavení.
Hlavní vyuûití:
Dalöí p¯ípustné vyuûití:
PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití:

Nep¯ípustné vyuûití:
Prostorové uspo¯ádání:

RozdÏlení plochy dle urËení vyuûití:
pozemky rodinn˝ch dom˘, vËetnÏ garáûí a dalöích staveb tvo¯ící hospodá¯ské
zázemí souvisejících obytn˝ch staveb, pozemky souvisejících zahrad a dalöích
zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do plochy bydlení - venkovské lze zahrnout pozemky obËanského vybavení
se stavbami a za¯ízeními, které:
- sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání staveb a
za¯ízení ve svém okolí,
- nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
- sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
- splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb a
za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
Do plochy bydlení - venkovské lze zahrnout pozemky bytov˝ch dom˘ a
souvisejících pozemk˘ (ve¯ejná prostranství, zemÏdÏlsky vyuûívané pozemky
zahrad a záhumenk˘, dopravní a technická infrastruktura, vËetnÏ samostatnÏ
stojících garáûí pro osobní automobily) pouze za podmínky, ûe tyto stavby
nep¯ev˝öí nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í obytné stavby urËující
charakter místa, o více neû jedno podlaûí.
Vöe ostatní, zejména pozemky pro budovy obchodního prodeje s v˝mÏrou
vÏtöí neû 1 000 m2.
V p¯ípadÏ, ûe okolní domy vytvá¯ejí sv˝m umístÏním uliËní frontu, bude
tomuto charakteru p¯izp˘sobena i nová v˝stavba. Nové stavby a zmÏny staveb
v zastavÏném území nesmí p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í
vöechny obytné stavby urËující charakter místa. Z˘stane vöak zachována
moûnost umístÏní drobn˝ch dominant (tj. Ëást stavby, vystupující nad
v˝ökovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep¯esahuje
v˝öku dalöího podlaûí) v p¯ípadech, kdy tyto prvky zd˘razÚují pozici objektu v
urbanistické struktu¯e (nap¯. nároûí, zd˘raznÏní kompoziËní osy ap.).
Z d˘vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro bydlení
a dalöí související stavby, vËetnÏ pr˘Ëelí budov, v nichû jsou okna obytn˝ch
místností, umístit aû na hranici pozemku nebo vozovky silnice (místní
komunikace).
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d)

Návrh ¯eöení územní studie
V sídle Mladotice jsou územním plánem vymezeny hlavní rozvojové lokality na severním okraji
zastavÏného území. Rozvoj sídla byl v uplynul˝ch desetiletích v˝raznÏ omezován trasou ûeleznice, která
p¯edstavovala barieru rozvoje. Územní rozvoj byl tak smÏ¯ován do nivy Mladotického potoka a na jihozápadní
okraj sídla pod ûelezniËní traù. Rozvojová kapacita tÏchto území je jiû z velké Ëásti vyËerpána.
Zastavitelná plocha Z1 tak p¯edstavuje hlavní dlouhodobou rozvojovou p¯íleûitost v ¯eöeném území.
Je umístÏna v pomÏrnÏ klidné Ëásti sídla (intenzita dopravy na ûelezniËní trati není vysoká) v dostateËné
vzdálenosti od v˝robních zemÏdÏlsk˝ch areál˘, s velmi dobrou pÏöí dostupností st¯ední Ëásti sídla se za¯ízeními
obËanské vybavenosti. V této oblasti je pro obytnou zástavbu navrûena jeötÏ dalöí navazující plocha (zastavitelná
plocha Z2).
Zásady urbanistického a architektonického ¯eöení
-

Lokalita je ËlenÏna na dvÏ Ëásti oddÏlené stávající místní komunikací - zastavitelnou plochu Z1 a
Z2. Navazující plochy R1 a R2 jsou platn˝m územním plánem vymezeny jako plochy územní
rezervy. Realizace zástavby v nich zatím není moûná, její podmínkou je uskuteËnÏní zástavby v
zastaviteln˝ch plochách Z1 a Z2 a následné projednání za¯azení tÏchto ploch do ploch
zastaviteln˝ch (nap¯. formou po¯ízení zmÏny územního plánu). Toto ¯eöení bylo p¯ijato v pr˘bÏhu
po¯izování územního plánu, i kdyû v˝znamnÏ komplikuje podmínky realizace lokality, na základÏ
poûadavku orgánu ochrany zemÏdÏlského p˘dního fondu (ZPF) - Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje,
odbor ûivotního prost¯edí.

-

Detail 1
P˘vodní ¯eöení totiû p¯edpokládalo hlavní dopravní napojení celé lokality aû z prostoru k¯iûovatky
silnic III. t¯ídy 20140 a 20140 (odkaz Ë. 1). Stávající místní komunikace mezi lokalitami (odkaz Ë. 2)
mÏla b˝t vyuûívána jako p¯ístup k jednotliv˝m pozemk˘m a zejména pro pohyb pÏöích mezi
lokalitou a st¯edem sídla, kter˝ je pohodlnÏ dosaûiteln˝ s pomocí podchodu pod ûelezniËní tratí.
Vlastní plocha lokality by pak byla dopravnÏ obslouûena páte¯ní komunikací vytvá¯ející uvnit¯
lokality okruh (odkaz Ë. 3), toto základní dopravní ¯eöení by bylo doplnÏno dalöími místními
komunikacemi propojujícími navrûenou zástavbu se stávající, p¯ípadnÏ téû zajiöùující p¯ístup k
blok˘m orné p˘dy (odkaz Ë. 4). Dalöí navrûené místní komunikace by zajiöùovali obsluhu
jednotliv˝ch pozemk˘ (odkaz Ë. 5). Ponechána je téû stávající místní komunikace mezi lokalitou a
tÏlesem dráhy (odkaz Ë. 6). ÿeöení je doplnÏno krátk˝mi úseky pÏöích komunikací (odkaz Ë. 7).

-

Detail 2
ÿeöení lokality dále zkomplikovala neochota vlastníka pozemku Ë. 92/1 podílet se na v˝stavbÏ, byl
deklarován poûadavek na dalöí vyuûívání plochy pozemku k zemÏdÏlsk˝m úËel˘m. Z toho vyplynul
poûadavek na ¯eöení systému dopravní obsluhy lokality bez nutnosti vedení místních obsluûn˝ch
komunikací p¯es tento pozemek. Dalöí ¯eöení vyznaËené v Detailu 1 z˘stává beze zmÏn.

-

Detail 3
Tato postupná varianta ukazuje ¯eöení lokality v rozsahu I. etapy s p¯edpokládanou moûností vyuûití
pozemku Ë. 92/1. hlavní dopravní p¯ipojení by v této variantÏ bylo p¯esunuto blíûe k obci do ohybu
silniËní komunikace (odkaz Ë. 1). Stávající místní komunikace by byla vyuûívána pro p¯ístup k
nÏkter˝m stavbám (odkaz Ë. 2). Byla by moûná realizace páte¯ní okruûní komunikace (odkaz Ë. 3).
Dalöí navrûené místní komunikace by zajiöùovali obsluhu jednotliv˝ch pozemk˘ (odkaz Ë. 5).
Ponechána je téû stávající místní komunikace mezi lokalitou a tÏlesem dráhy (odkaz Ë. 6). ÿeöení
je doplnÏno krátk˝mi úseky pÏöích komunikací (odkaz Ë. 7).

-

Detail 4
Toto ¯eöení p¯edstavuje souËasné moûnosti ¯eöení lokality (moûnost v˝stavby pouze v I. etapÏ a
nemoûnost vyuûít pozemek Ë. 92/1). Hlavní dopravní p¯ístup bude veden z prostoru k¯iûovatky
stávající místní komunikace a silnice (odkaz Ë. 1). Stávající úvozová cesta bude vyuûívána k obsluze
lokality (odkaz Ë. 3). Uvnit¯ vlastní lokality bude moûné realizovat páte¯ní místní komunikaci
(odkaz Ë. 3), dlöí navrûené místní komunikace by zajiöùovali obsluhu jednotliv˝ch pozemk˘ (odkaz
Ë. 5). Ponechána je téû stávající místní komunikace mezi lokalitou a tÏlesem dráhy (odkaz Ë. 6) a
¯eöení je doplnÏno krátk˝mi úseky pÏöích komunikací (odkaz Ë. 7).

-

Zástavba je ¯eöen tak, aby vûdy skupiny dom˘ vytvá¯ely uliËní prostor, vûdy oûiven˝ zmÏnou smÏru
komunikace nebo umístÏním plochy ve¯ejné zelenÏ. V lokalitÏ jsou pro zajiötÏní co nejvÏtöí
pr˘chodnosti ponechány pÏöí komunikace v hlavních pohledov˝ch smÏrech. Hlavní uliËní prostor s
koncentrovanÏjöí zástavbou je oûiven liniovou zelení. Vzhledem k dálkov˝m pohled˘m na lokalitu
je na nejvyööím místÏ umístÏna rozsáhlá plocha ve¯ejné zelenÏ. UmístÏní zástavby je uspo¯ádáno
tak, aby se ve vyööích Ëástech lokality nacházela ménÏ koncentrovaná zástavba s p¯edepsanou
podélnou orientací staveb.
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Návrh parcelace a dalöí prostorové regulativy
Navrûená parcelace obytn˝ch ploch na jednotlivé stavební parcely je provedena zejména s
ohledem na majetkové pomÏry v území, má charakter doporuËení a je p¯ípustné ji v dalöích fázích projektové
p¯ípravy upravovat a v rámci p¯ijat˝ch regulativ˘ pozmÏÚovat. Závazné, pro zajiötÏní koordinace zájm˘
jednotliv˝ch vlastník˘ v území, je trasování obsluûn˝ch komunikací a vymezení ploch ve¯ejné zelenÏ.
-

-

-

Závazné regulativy - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci:
Stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci budou obdélné s max. rozmÏrem 12 x 18 m. Do tohoto
p˘dorysu není zahrnuta plocha stavby garáûe a dalöího hospodá¯ského zázemí do plochy 100 m2.
Celková max. zastavÏná plocha stavební parcely Ëiní 250 m2.
Stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci budou mít max. 2 nadzemní podlaûí. V˝öka úrovnÏ
p¯ízemí stavby je stanovena max. 1 m nad neupravovan˝ terén, v˝öka h¯ebene st¯echy stavby bude
max. 8 m nad neupravovan˝ terén.
V území budou povolovány pouze stavby se sedlov˝mi, symetrick˝mi st¯echami se sklonem 30° 45° nad hlavními objekty, s orientací h¯ebene st¯echy urËenou podrobn˝mi regulativy. Povolování
obytn˝ch staveb s valbov˝mi a stanov˝mi st¯echami je vylouËeno. Stavby tvo¯ící hospodá¯ské
zázemí obytn˝ch staveb a garáûe mohou mít také st¯echy sedlové (o sklonu od 8°), st¯echy pultové
nebo ploché.
Z˘stane vöak zachována moûnost umístÏní drobn˝ch dominant (tj. Ëást stavby, vystupující nad
v˝ökovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep¯esahuje v˝öku dalöího podlaûí)
v p¯ípadech, kdy tyto prvky zd˘razÚují pozici objektu v urbanistické struktu¯e (nap¯. nároûí,
zd˘raznÏní kompoziËní osy ap.).
Oplocení do uliËního prostoru bude provedeno v jednotném materiálu a charakteru jako svislé
d¯evÏné laùování na vodorovn˝ch p¯íËlích (o v˝öce cca 1,4 m) s minimem pln˝ch prvk˘. Podezdívka
a p¯ípadnÏ také nosné sloupky budou provedeny z reûného zdiva, betonov˝ch cihel, pohledového
betonu nebo budou omítnuty. P¯ípustné jsou téû ploty z pletiva v provedení tmav˝ch odstín˘
zelené, hnÏdé, öedé nebo Ëerné.

parcela
1

cca v˝mÏra (m2)
1361

2

1359

3

1313

4

1311

5

1313

6

1312

7
8

3224
1705

9

1540

10

1470

11

1500

12

1425

13
14
15
16
17
18
19

1525
1420
1455
1315
1335
1480
1425

20

1270

21

1305

22
23
24

1735
1300
1385

25

1635

zastavitelná plocha Z1 - regulativ:
stavební Ëára volná: 5,5 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 5,5 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 12 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 8 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 8 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 8 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 8 m, lze rozdÏlit do dvou stavebních parcel
stavební Ëára otev¯ená: 6 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára otev¯ená: 6 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára otev¯ená: 6 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára otev¯ená: 6 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára otev¯ená: 6 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 6 m
stavební Ëára volná: 6 m
stavební Ëára volná: 6 m
stavební Ëára volná: 6 m
stavební Ëára volná: 6 m
stavební Ëára volná: 8 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 8 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 8 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 6 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
stavební Ëára volná: 6 m, orientace h¯ebene st¯echy: shodnÏ s v˝kresem
(tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
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parcela
1

cca v˝mÏra (m2)
1906

2

2307

3

1642

4

1770

Pozn.:

Orientace h¯ebene st¯echy a umístÏní stavby na pozemku je závazná, pokud je to uvedeno v
regulativu, jinak jde o doporuËení.

zastavitelná plocha Z2 - regulativ:
orientace h¯ebene st¯echy:
shodnÏ s v˝kresem (tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
orientace h¯ebene st¯echy:
shodnÏ s v˝kresem (tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
orientace h¯ebene st¯echy:
shodnÏ s v˝kresem (tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)
orientace h¯ebene st¯echy:
shodnÏ s v˝kresem (tj. rovnobÏûnÏ s delöí stranou stavby)

Definice pojmu:
Stavební Ëára otev¯ená vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné Ëásti pozemku. Zástavba
stavebního bloku v uliËním prostoru nesmí ustupovat a souËasnÏ nesmí b˝t v celé své délce
souvisle a úplnÏ zastavÏná.
Stavební Ëára volná vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné Ëásti bloku. Zástavba stavebního
bloku v uliËním prostoru zástavba smí libovolnÏ ustupovat a nemusí b˝t souvislá.
Zásady dopravního ¯eöení
Lokalita bude obslouûena systémem navrûen˝ch místních komunikací. P¯ístup k zemÏdÏlsky
vyuûívan˝m pozemk˘m není návrhem ¯eöení dotËen. P¯ístup komunikaËní obsluhy k†jednotliv˝m pozemk˘m
rodinn˝ch dom˘ bude zajiötÏn místní komunikací koncipovanou ve smyslu technick˝ch podmínek pro
navrhování obytn˝ch zón (ve smyslu »SN 73 6110).
V†souladu s†vyhláökou MMR »R Ë. 501/2006 Sb., o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území, §20,
odst. (5) jsou stavební pozemky vymezeny tak, ûe odstavná a parkovací stání pro pokrytí pot¯eb p¯ísluöného
rodinného domu na za¯ízení dopravy v†klidu budou vy¯eöena v†rozsahu p¯ísluön˝ch ustanovení »SN 73 6110
Projektování místních komunikací. Ve smyslu tÏchto ustanovení musí b˝t pro kaûd˝ byt rodinného domu o
velikosti do 100 m2 celkové plochy navrûeno jedno odstavné stání, pro kaûd˝ byt rodinného domu o velikosti nad
100 m2 celkové plochy budou navrûena dvÏ odstavná stání na vlastním pozemku rodinného domu.
P¯ehled profil˘ navrûen˝ch komunikací
UliËním prostorem bude standardnÏ vedena dvou pruhová vozovka s†obousmÏrn˝m provozem.
Vozovka bude lemována pásem zelenÏ promÏnné öí¯ky a soubÏûn˝m chodníkem öí¯ky 1,5 m.
Vjezdy p¯ímé komunikaËní obsluhy na pozemky jednotliv˝ch rodinn˝ch dom˘ budou vedeny
oboustrannÏ zaloûen˝mi p¯ejezdy p¯es sníûen˝ pr˘bÏûn˝ obrubník. Koncové úseky komunikací mohou b˝t ¯eöeny
jako jednosmÏrné se öí¯kou vozovky 4,5 metru a chodníkem öí¯ky 1,5 metru.
Vöechny navrhované komunikaËní plochy budou vybaveny ve smyslu opat¯ení vyhláöky MMR »R Ë.
369/2001 Sb., o obecn˝ch technick˝ch poûadavcích zabezpeËujících uûívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a†orientace.
navrûen˝ profil komunikace
A
B
C
D
E

celková min. öí¯ka
10,0 m
10,0 m (vËetnÏ 2 m pásu ve¯ejné zelenÏ)
8,0 m
6,5 m (pro zajiötÏní dopravní obsluhy v I. etapÏ)
3,0 m (pro pÏöí a vedení sítí tech. infrastruktury)

Zásady ¯eöení technické infrastruktury
Technická obsluha lokality bude zajiötÏna prost¯ednictvím inûen˝rsk˝ch sítí v návaznosti na
napojovací místa stávajících sítí p¯i respektování urbanistické koncepce zástavby, koncepce dopravní obsluhy a
öiröích územních vztah˘.
Pro rozvoj jednotliv˝ch druh˘ sítí technické infrastruktury a zajiötÏní obsluhy jednotliv˝ch staveb v
lokalitÏ platí koncepce a poûadavky uvedené v územním plánu. Ve v˝kresu jsou schematicky vyznaËeny vybrané
trasy sítí technické infrastruktury a napojovací místa na stávající sítÏ.
-

-

Likvidace deöùov˝ch vod bude v maximální moûné mí¯e ¯eöena vsakováním na vlastních stavebních
pozemcích. Plochy parcel rodinn˝ch dom˘ nebudou zbyteËnÏ dláûdÏny, bude ponechán co
nejvÏtöí rozsah nezpevnÏn˝ch ploch. Plochy zpevnÏné se omezí na nezbytnÏ nutné komunikace
slouûící k vstupu do domu, p¯íjezdu do garáûe ap. DoporuËena je realizace jímacích za¯ízení pro
zachycení sráûkov˝ch vod.
V trasách místních komunikací je p¯ípustné vybudovat úseky oddílné deöùové kanalizace zaústÏné
do stávající kanalizace, p¯ípadnÏ do jiného recipientu.
Likvidace splaökov˝ch odpadních vod bude zajiötÏna individuálnÏ pro jednotlivé stavby
(bezodtokové jímky, Ëistírny odpadních vod - dle povolení p¯ísluöného Vodoprávního ú¯adu).
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-

-

V p¯ípadÏ vybudování uceleného systému splaökové kanalizace ve stávající zástavbÏ, která bude
zaústÏna do navrhované Ëistírny odpadních vod, bude tato kanalizace rozöí¯ena i do navrhované
lokality. V místech p¯ípadn˝ch nep¯ízniv˝ch sklonov˝ch pomÏr˘ budou pouûity Ëerpací öachty s
v˝tlaËn˝mi ¯ady.
Zásobování pitnou vodou bude ¯eöeno p¯ipojením na ve¯ejn˝ vodovod z p¯ilehl˝ch rozvodn˝ch
¯ad˘.
Lokalitu je p¯ípustné napojit, pokud bude dostaËovat kapacita p¯ipojovacího vedení), v nejbliûöím
vhodném p¯ipojovacím bodÏ na trasu elektro NN. P¯ípustné je umístÏní distribuËní trafostanice,
p¯ipojené na stávající vedení elektro VN kabelovou nebo (v Ëástech, které neprocházejí zastavÏn˝m
územím) i venkovní p¯ípojkou.
Do lokality bude rozöí¯eno STL plynovodní vedení z p¯ilehl˝ch uliËních prostor˘.
V lokalitÏ budou zajiötÏny telekomunikaËní sluûby. U stávajícího vedení telekomunikaËního kabelu,
kter˝ prochází Ëástí lokality, se p¯edpokládá jeho p¯eloûení do prostoru místní komunikace.

e) Majetkové pomÏry
ZámÏrem studie je p¯edbÏûn˝ návrh dÏlení obytn˝ch ploch na jednotlivé stavební parcely tak, aby
byl co nejvíce zhodnocen a chránÏn majetek jednotliv˝ch vlastník˘ v území. SouËasnÏ je návrhem zajiötÏna
moûnost dopravního p¯ístupu ke vöem pozemk˘m.
zastavitelná plocha Z1 - vlastník
SJM Soukup Petr a Soukupová Marcela, Hrabákova 1974/1, Chodov, 14800 Praha 4
Koudelová Marie, Horní HradiötÏ 64, 33101 Plasy
Obec Mladotice, Ë. p. 14, 33141 Mladotice
Mudra Tomáö, Ë. p. 79, 33141 Vysoká LibynÏ
Liöka Jakub, Ë. p. 111, 33141 Mladotice
KuËera Petr, Ë. p. 57, 33141 Mladotice a KuËerová Tereza, Ë. p. 81, 33141 Mladotice
Bejda Jaroslav, Ë. p. 18, 33141 Mladotice

Pozn.:

Pozemky KN Ë. 82 a 83 jsou ve vlastnictví soukrom˝ch osob a jejich realizace není podmínkou
celkového ¯eöení lokality - plochy budou vyuûívány pouze jako parcely pro v˝stavbu rodinn˝ch
dom˘ a nezasahuje do nich dopravní systém a technická obsluha území.
Pro pozemky Ë. KN 91/3, 91/4 a 91/5 platí, ûe jejich vlastníci byly s celkov˝m ¯eöením lokality
seznámeni.
Vlastník pozemku Ë. KN 92/1 deklaroval, ûe pozemek hodlá nadále vyuûívat jako plochu pro
zemÏdÏlskou v˝robu. Návrh ¯eöení studie toto akceptuje, dopravní systém je veden mimo tuto
plochu.

zastavitelná plocha Z2 - vlastník
Churavá Alena, Ë. p. 134, 33141 Mladotice
Obec Mladotice, Ë. p. 14, 33141 Mladotice

pozemky KN Ë.
389/6, 389/19
389/15, 389/16,
389/17, 389/18
405/1

Matouöek Adam, Ë. p. 112, 33141 Mladotice

Pozn.:

pozemky KN Ë.
82
83
86/1, 86/4, 87/1, 87/2,
88/1, 91/1, 91/2, 91/6,
91/7, 91/8, 91/9, 92/2
91/3
91/4
91/5
92/1

Pozemky KN Ë. 389/6, 389/19, 389/14 a 405/1 jsou ve vlastnictví soukrom˝ch osob a jejich
realizace není podmínkou celkového ¯eöení lokality - plochy budou vyuûívány pouze jako parcely
pro v˝stavbu rodinn˝ch dom˘ a nezasahuje do nich dopravní systém a technická obsluha území.
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f)

P¯ehled vybran˝ch limit˘ vyuûití území
Limity vyuûití území omezují, vyluËují a podmiÚují umísùování staveb, vyuûití území a opat¯ení v

území.
Ochrana p¯írody a krajiny
(dle zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní):
Návrhem nejsou dotËeny v˝znamné krajinné prvky jako jsou: lesy, vodní toky a údolní nivy (dle
ustanovení §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní).
Severozápadní Ëást území obce (po sídlo Mladotice a silnici Mladotice - StráûiötÏ a Velká »erná
Haù) je souËástí P¯írodního parku Horní St¯ela.
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)

Ochrana lesa
(dle zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní)
Návrhem nejsou dotËeny pozemky PUPFL, a to ani v hranici 50 m od okraje lesa (dle §14, odst. 2,
je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa).
Ochrana podzemních a povrchov˝ch vod
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., v platném znÏní)
Návrhem nejsou dotËeny vodní toky a to ani v rozsahu pozemk˘ sousedících s korytem vodního
toku (dle ustanovení §49 zákona) do 6 (8) m od b¯ehové Ëáry, dle v˝znamu vodního toku.
Ochrana p¯ed záplavami
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní):
V ¯eöeném území nejsou stanovena záplavová území, aktivní zóny záplavov˝ch území nebo území
urËená k rozliv˘m povodní.
Ochrana drah
(zákon Ë. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znÏní):
Ochranné pásmo dráhy je 60 m od osy koleje nebo 30 m od obvodu dráhy.
Pozn.:

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.
Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací
(dle zákona Ë. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znÏní):
Ochranné pásmo silnice III. t¯ídy (mimo souvisle zastavÏná území) je 15 m od osy vozovky.
Pozn.:

t¯ída/Ë. komunikace
III./20140

popis (sídla v blízkém okolí)
Mladotice - éihle

Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok
(dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném znÏní):
OP ¯ad˘ a stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ Ëiní 1,5 m na kaûdou stranu od vnÏjöího líce potrubí Ëi
stoky.
Mladotice (359–378 m n. m.)
V sídle 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
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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.
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.
V sídle 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 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.
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.

Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií:
(dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní)
Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ Ëiní
7 m na obÏ strany od krajních vodiË˘, ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 35
kV a do 110 kV vËetnÏ Ëiní 12 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.
Pozn.:

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˘.
St¯ední Ëástí území obce 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.

Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem
(dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochranné pásmo nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek, jimiû se rozvádí
plyn v zastavÏném území obce, je 1 m na obÏ strany od p˘dorysu vedení. Ochranné pásmo u ostatních
plynovod˘ a technologick˝ch objekt˘ je 4 m na vöechny strany od p˘dorysu.
Pozn.:

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 (dle ZÚR
PlzeÚského kraje: VPS VT4). V soubÏhu s VVTL plynovody jsou vedeny telekomunikaËní kabely RWE Transgas
Net s. r. o. a net4net a .s. Na VVTL plynovodu Transgas je provedena odboËka smÏ¯ující do regulaËní stanice
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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.
Zásady územního rozvoje PlzeÚského kraje vymezují 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).

Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace
(dle zákona Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znÏní):
Ochranné pásmo podzemních telekomunikaËních vedení Ëiní 1,5 m po stranách krajního vedení.
ÿeöen˝m územím procházejí radioreléové trasy.
Ochrana zájm˘ obrany státu
(dle zákona Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování obrany »R):
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. V ¯eöeném území se nenacházejí objekty a
pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.
g)
43301
43304

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
P¯ehled BPEJ zastoupen˝ch v ¯eöeném území:
HnÏdé p˘dy a hnÏdé p˘dy kyselé na permokarbonsk˝ch horninách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké, s
p¯ízniv˝mi vláhov˝mi pomÏry (III. t¯ída ochrany). Rovina, vöesmÏrná expozice. P˘da aû slabÏ
skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 25 %, p˘da hluboká aû st¯ednÏ hluboká.
HnÏdé p˘dy a hnÏdé p˘dy kyselé na permokarbonsk˝ch horninách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké, s
p¯ízniv˝mi vláhov˝mi pomÏry (III. t¯ída ochrany). Rovina, vöesmÏrná expozice. P˘da aû st¯ednÏ
skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 50 %, p˘da hluboká aû st¯ednÏ hluboká.
oznaËení
celková plocha
z toho ZPF
BPEJ

Z1
5,1437 ha
5,0873 ha
43301 (III. t¯ída):
43304 (III. t¯ída):

oznaËení
celková plocha
z toho ZPF
BPEJ

Z2
0,8480 ha
0,8480 ha
43301 (III. t¯ída):
43304 (III. t¯ída):
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0,2666 (orná p˘da)
4,8207 (orná p˘da)

0,1168 (orná p˘da)
0,0404 (zahrady)
0,6368 (orná p˘da)
0,0540 (zahrady)

