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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚPO NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ  

 

Dle stanoviska orgánu posuzování vlivu na životní prostředí, Krajského úřadu 
Pardubického kraje je požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
Zpracovatelem vyhodnocení vlivu na životní prostředí může být pouze osoba k tomu 
oprávněná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 
Vyhodnocení bude zpracováno v intencích přílohy zákona č. 183/2006 Sb. Důraz bude 
zejména kladen na krajinný ráz a ochranu přírody. 

 

Návrh Změny č. 2 ÚPO Dolní Morava - Posouzení vlivů na životní prostředí dle 
přílohy zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „Posouzení“) zpracovala v lednu 2008 EMPLA spol. 
s r.o. Hradec Králové. Kompletní dokumentace Posouzení je přiložena jako SAMOSTATNÝ 
SVAZEK. 

 

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚPO NA ÚZEMÍ 
NATURA 2000 

Řešené území se nachází v oblasti Natura 2000. Dle stanoviska orgánu ochrany 
přírody, Krajského úřadu Pardubického kraje nelze vyloučit významný vliv na Ptačí oblast 
Králický Sněžník, vymezenou nařízením vlády č. 685/2004 Sb. ze dne 8. 12. 2005. Je nutné 
záměr posoudit dle ustanovení § 45i odst. 2 zákona autorizovanou osobou (§ 45i odst. 3 
zákona) v rámci zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivu na životní prostředí, v platném 
znění. 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na prvky soustavy Natura 2000 zpracované Mgr. 
Janem Losíkem v lednu 2008 je přiloženo jako SAMOSTATNÝ SVAZEK. 

 

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚPO NA STAV 
A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH 
JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH 

 Pro území obce Dolní Morava dosud nebyly vypracovány územně analytické 
podklady (ÚAP). Nemohly být proto ani vybrány sledované jevy, podle kterých by byl 
vyhodnocen vliv Změny č. 2  na stav a vývoj území. 

 

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY 
SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ 
A HROZEB (SWOT ANALÝZA) V ÚZEMÍ. 

D.I. vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 
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D.II. vliv na posílení slabých stránek řešeného území 

 D.III. vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 
 D.IV. vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 

Pro území obce Dolní Morava nebyla zpracována analýza silných stránek, slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb v území (SWOT), nelze tedy popsat konkrétní předpokládané 
vlivy na výsledky analýzy SWOT.  

 

Obecně lze konstatovat, že doplnění koncepce rozvoje území obce navrhované 
Změnou č. 2 přispívá ke snížení možných hrozeb řešenému území, posiluje jeho slabé 
stránky, přispívá k optimálnímu využití jeho silných stránek i k využívání případných 
příležitostí pro řešené území. Rovněž přispívá ke stabilizaci současného stavu a podpoře 
kvalitativního vývoje urbanistických, architektonických, kulturních a přírodních hodnot území. 
To vše především na základě optimální koordinace uplatněných zájmů na současné a 
budoucí využití území s limity jeho využití. 

 

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY Č. 2 ÚPO K NAPLNĚNÍ 
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Změna č. 2 řešením účelného využití a uspořádání území Areálu B přispívá 
k zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území a k dosažení obecně  prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na tomto rozvoji. 

Koordinací doplněné celkové koncepce se nenarušují přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  

 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
- SHRNUTÍ 

F.I. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje, 

Pro území obce Dolní Morava nebyl zpracován rozbor udržitelného rozvoje území, 
není proto možné konkrétně vyhodnotit vlivy územního plánu na vyváženost vztahu 
podmínek pro tři základní pilíře udržitelného rozvoje. Obecně lze konstatovat, že Změna č. 2 
přispívá svým koordinovaným řešením k vyváženosti vztahu těchto podmínek v řešeném 
území se zohledněním jeho širších vazeb.  

  

F.II. Shrnutí přínosu Změny č. 2 ÚPO k vytváření podmínek pro předcházení 

• zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace 
obyvatel řešeného území, 

Pro již zmíněnou absenci rozboru udržitelného rozvoje území nelze konkrétně popsat 
přínos Změny č. 2 v této oblasti. Obecně však lze konstatovat, že Změna č. 2 svým řešením 
pozitivně přispívá k vytvoření podmínek pro předcházení možným rizikům, která by mohla 
negativně ovlivňovat potřeby života současné generace. 
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• předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích. 
Ze stejného důvodu jako v předchozím případě nelze konkrétně popsat přínos 

Změny č. 2 v této oblasti. Obecně je možno konstatovat, že Změna č. 2 koordinací se všemi 
ostatními koncepcemi dotýkajícími se řešeného území přispívá k vytvoření územních 
podmínek  pro předcházení možným ohrožením podmínek života budoucích generací. 


