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1.A.          Základní údaje 

 
1.A.1.         Úvod, hlavní cíle řešení  

   
 Předmětem Změny č. 2 jsou požadavky na výstavbu lanové dráhy a prodloužení 
sjezdové trati v rámci lyžařského areálu B, které budou využívány pouze v zimním období. Dále 
pak vybudování parkoviště západně tohoto areálu a vybudování bobové dráhy s celoročním 
využitím v jižní části tohoto areálu. 
Záměr směřuje ke zkvalitnění nabídky území obce v oblasti cestovního ruchu a rekreačního 
vyžití a zabezpečení kvalitních podmínek dopravního zabezpečení (doprava v klidu). 
 Hlavní cíle řešení platné ÚPD obce se nemění. 
 

1.A.2. Zhodnocení vztahu dříve  zpracované a schválené územně plánovací     
dokumentace a návrhu Změny č. 2 ÚPO 

 
Změna č. 2 vytváří územní podmínky pro zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch a 

rekreační vyžití v areálu B, který je vymezen a schválen v rámci platné ÚPD obce. 
Změna č. 2 nemění rozvojovou koncepci obsaženou v této dříve zpracované a 

schválené ÚPD obce. 

 
1.A.3.       Vyhodnocení splnění pokynů pro úpravu návrhu Změny č. 2 ÚPO 

 
Zadání Změny č. 2 ÚPO Dolní Morava, schválené Zastupitelstvem obce Dolní Morava 

dne 15. 11. 2007 usnesením č. 160/07, bylo při zpracování návrhu Změny č. 2 respektováno a 
jako celek splněno. 

Řešení Změny č. 2 bylo upraveno plně ve smyslu pokynu pořizovatele doručeného  
28. 7. 2008 s doplněním ze dne 21. 8. 2008 se zohledněním podkladů poskytnutých objednavatelem 
11. a 15. 8. 2008. 

 

 

1.A.4.      Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

  

Řešení obsažené v návrhu Změny č. 2 je v souladu s cíly územního plánování 
vyplývajícími z aktuálního znění Stavebního zákona, rozpracovanými pro specifickou oblast 
SOB 4 Jeseníky – Králický Sněžník v Politice územního rozvoje ČR a podrobněji vyjádřenými 
v platném ÚP VÚC Pardubického kraje. 



Změna č. 2 ÚPO Dolní Morava  

7 

1.A.5.      Seznam podkladů  

 
• platná ÚPD obce Dolní Morava 

• Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Morava schválené usnesením 
č. 160/07 Zastupitelstva obce Dolní Morava ze dne 15. 11. 2007 

• SNOWPARK Dolní Morava, celková situace – koordinační, SNOWPLAN, spol. 
s r.o. Jilemnice, 08/2007 

• podklady poskytnuté společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. 
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1.B.     Řešení Změny č. 2 územního plánu obce  

 

1.B.1.     Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce 

 
 Změna č. 2 je řešena v k. ú. Velká Morava, které je součástí správního území obce Dolní 
Morava. 

 

1.B.4.     Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití 

 
V podkapitole SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ se odstavec 

• Plochy občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) 
      doplňuje takto: 

Plochy západně Areálu B východně silnice III. třídy se Změnou č. 2 navrhují pro 
parkoviště ve veřejném zájmu. 

• Plochy sjezdových tratí 
doplňuje takto: 

Plocha sjezdových tratí Areálu B se Změnou č. 2 rozšiřuje, doplňuje se novou 
lanovkou a plochou pro výstavbu bobové dráhy s celoročním provozem. 

 

1.B.6.       Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území 

 tabulka Plochy zastavitelného území se doplňuje takto: 

 

poř. č. plochy k. ú. výměra v ha druh funkčního využití 

198² Velká Morava 3,1 C 

 
 

1.B.7.   Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení  
             a nakládání s odpady           

 

1.B.7.1.   Doprava            

   

Text části Doprovodná zařízení dopravy se mění takto: 

 
Doprovodná zařízení dopravy 
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Čerpací stanice pohonných hmot jsou situovány při  hlavních dopravních tazích, a to při 
silnici I/43 v Králíkách a v Červené Vodě při napojení silnic I/11, tedy zcela mimo toto území. 

Vzhledem k turistické atraktivitě a rekreačnímu charakteru území jsou v nástupních 
prostorech situovány parkovací plochy. Tyto jsou rozmístěny při silnici III/31227 a to u hostince 
v jižní části obce, dále u prodejny na obou stranách mostku, před odbočkou místní komunikace 
do Horní Moravy ve střední části obce a v místě ukončení silnice III/31227 v severní části obce. 
Z hlediska kapacity je možno považovat za záchytná parkoviště pouze parkoviště před 
odbočkou na Horní Moravu a na konečné autobusů. Další parkovací možnosti jsou zejména při 
jednotlivých hotelových objektech. V současné době je rozšiřováno parkování v prostoru 
penzionu Marcelka. V návrhu se předpokládá rozšíření parkovacích možností především 
v prostorách ležících při silnici III/31227 hlavně v místech navazujících na navrhované lokality 
lyžařských vleků. Ostatní nároky na odstavná stání obyvatel je nutno i nadále uspokojovat          
v rámci vlastních objektů či pozemků. 

S rozmístěním a kapacitami záchytných parkovišť úzce souvisí i situování lyžařských 
vleků. Tyto jsou v současné době situovány ve dvou prostorech, a to od penzionu Marcelka na 
Sviní horu (lokalita ”A”) v severní části obce a ve střední části obce do prostoru Větrného vrchu 
(lokalita ”D”). V lokalitě ”A” je navrhováno propojení přibližovací lanovkou s parkovištěm, na níž 
pak navazují ostatní vleky ve vlastním lyžařském areálu. V návrhu se předpokládá i rozšíření 
areálu v jeho horní části. Parkovací kapacity v nástupním prostoru však již není možno 
rozšiřovat a tak je nutno využívat i další vzdálenější záchytná parkoviště při silnici III/31227        
a využívat autobusových spojů. V lokalitě ”B” je navrhována lanovka délky cca 1150m 
s převýšením 300m od navrhovaných parkovišť při silnici III/31227 na hřeben pod Selskými 
vrchy. Další navrhované parkoviště je situováno na plochu mezi silnicí III/31227 a tokem Moravy 
ve vzdálenosti asi 200 metrů. V lokalitě ”C” východně od Horní Moravy je též navrhován jeden 
vlek délky asi 800 metrů s horní stanicí umístěnou pod silnicí III/31222 od Horní Lipky. To 
umožňuje i umístění parkoviště při horní stanici. U dolní stanice je parkoviště situováno ve stráni 
při místní komunikaci do Horní Moravy. V lokalitě ”D” je stávající areál rozšířen o dva vleky 
délky asi 700-750 metrů. Pro  areál se předpokládá rozšíření stávajících parkovacích možností 
před mostem a naproti prodejně. Další parkovací plochy jsou navrženy severněji při silnici 
III/31227. Dále se předpokládá vybudování záchytného parkoviště při silnici III/31227 proti 
přístupové komunikaci k zemědělskému areálu, a to pro plné pokrytí nárazových potřeb 
odstavování vozidel v hlavní turistické sezóně. To samozřejmě znamená zavedení kvalitní 
kyvadlové autobusové dopravy. Její zavedení by pak mohlo být předpokladem pro výraznější 
dopravní zklidnění provozu na průtahu silnice III/31227 zastavěným územím obce. 

Pro potřeby turistického ruchu je dále navrženo malé parkoviště u potoka na jižním okraji 
obce na levém břehu Moravy v nástupním prostoru k bunkru „K5“. To by mělo být realizováno 
vhodnou úpravou stávající louky. 

V celkové bilanci parkovacích ploch se vychází z kapacity stávajících parkovišť 
v rozsahu 10 000 m2. S ohledem na navrhovaný územní rozvoj především na úseku 
občanského vybavení a sportu i zařízení cestovního ruchu a rekreace se vymezují nové 
parkovací plochy v rozsahu cca 20 000 m2.  Celková parkovací plocha 30 000 m2  umožňuje 
parkování asi 1 130 osobních automobilů (po 25 m2) – tzn. 28 200 m2 a 20 autobusů (po 90 m2) 
– tzn. 1 800 m2. Za tohoto předpokladu lze očekávat v daném regionu až cca 4 000 
návštěvníků. Ze zkušeností je možno odvodit že sportovních zařízení využije cca 80% 
návštěvníků a 20% se věnuje jiným aktivitám. Navržená sportovní zařízení jsou takové 
druhovosti a takových kapacit, že dovolují jejich optimální využívání. Je samozřejmé, že 
využívání těchto zařízení je závislé především na klimatických podmínkách a délce jejich 
provozní doby. 

Charakter krajiny a sněhové podmínky umožňují sportovně rekreační využití území        
– kromě sjezdového i běžecké lyžování. Po dohodě se zástupci Lesů ČR, s.p. – Lesní správa 
Ruda nad Moravou není průběh běžeckých tras zakreslen v grafické části ÚPO, neboť bude 
upřesňován podle potřeby orgánů ochrany přírody a správců lesa. Běžecké trasy budou 
vytyčovány v dohodě s orgány ochrany přírody – odbor životního prostředí Krajského úřadu 
Pardubického kraje, pověřeným úřadem státní správy 3. stupně v Králíkách, správcem lesů       
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– Lesy ČR, s.p. a OÚ Dolní Morava. Strojovou úpravu těchto lyžařských běžeckých tras je třeba 
řešit dle návrhu studie „Lyžařská běžecká oblast Králický Sněžník“ zhotovená Sdružením obcí 
Orlicko a ve shodě s příslušným orgánem ochrany přírody, Lesů ČR a OÚ Dolní Moravy. 

 

 

1.B.7.2.    Občanské vybavení 

 

Text části TĚLOVÝCHOVA A SPORT – Návrh se mění takto: 

• Bobová dráha (lokalita B a D) 

 

1.B.7.3.      Vodní hospodářství 

 

Text části Zásobování vodou se doplňuje takto: 

 Pro zasněžování sjezdovky v Areálu B bude upraven stávající jímací objekt čerpadla na 
vodu z řeky Moravy. 

 Při územní přípravě využití ploch vymezených Změnou č. 2 budou navržena řešení 
nezhoršující odtokové poměry a vymezeny prostory pro potřebná technická opatření 
k zachycení navýšeného povrchového odtoku. 

  

1.B.7.4.   Zásobování elektrickou energií, telekomunikace              

 

Text části ELEKTROROZVODY – Návrh – Zajištění výhledového příkonu se doplňuje takto: 

  

Požadavky na zásobování Areálu B elektrickou energií budou řešeny převážně úpravou či 
doplněním stávajících elektrorozvodů a jejich zařízení.  

Bude provedena úprava křižujícího vedení VN 22 kV č. VN 282 nezbytná pro bezpečný 
provoz vymezeného areálu. 

 

1.B.10.   Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních               
úprav, etapizace výstavby 

 

Změnou č. 2 jsou doplňována 2 veřejná parkoviště – zábor ZPF č. 342 a 52, která jsou 
vyznačena v grafické části č. I.2.b. Změny č. 2  a textově ošetřena v části DOPRAVA této 
dokumentace. 

 Plocha pro technické vybavení – sběrný dvůr vymezená původním ÚPO Dolní Morava 
se Změnou č. 2 zařazuje mezi veřejně prospěšné stavby pod označením sběrný dvůr – zábor 
ZPF č. 113. 
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1.B.12.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na      
životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí 
lesa podle zvláštních předpisů  

 

Doplňuje se kapitola 1.B.12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
podle zvláštních předpisů takto: 

Změna č. 2 odnímá plochy ZPF pro bobovou dráhu (č. 198²). 
Změna č. 2 dočasně (na dobu do 99 let) odnímá plochy z PUPFL (plochy č. 1472 a 1972) 

pro horní stanici lanovky, trasu lanovky a sjezdové lyžování. 

 

Doplňuje se Tabulkové vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL.  
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1.D. ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ          

 

Tabulka v části VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ se mění takto: 

 

Název funkční plochy Přípustná funkce Podmíněná funkce Základní regulace / 
podmínky využití 

Sjezdové trati Lyžování, 
snowboarding, bobová 
dráha (v jižní části 
Areálů B a D), 
zemědělská rostlinná 
prvovýroba (louky, 
pastviny), stabilizace 
odtokových poměrů 
v krajině, ochrana 
půdního profilu 

- -/minimalizace 
negativních vlivů na 
krajinný ráz v dohodě 
s orgány ochrany 
přírody a krajiny 

 

Podmínky pro územní a stavební přípravu a využití ploch vymezených Změnou č. 2: 

1. Bude provedeno biologické hodnocení zájmových lokalit ve fázi zjišťovacího řízení před 
vydáním územního rozhodnutí pro vymezené záměry, aby byl vyloučen případný vliv výstavby 
na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 

2. Pokračovat ve sledování výskytu chřástala polního v zájmovém území a na základě získaných 
dat znovu vyhodnotit záměr výstavby bobové dráhy ve fázi zjišťovacího řízení záměru bobové 
dráhy před vydáním územního rozhodnutí. 

3. V případě zjištění zvláště chráněných druhů živočichů bude před realizací uvažovaných 
záměrů postupováno dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP 
ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění. 

4. Do projektových dokumentací záměrů bude zahrnuto jejich začlenění do krajinného rázu 
(dosažení zachování urbanistického charakteru území, harmonického měřítka, navržení 
ozelenění atd.) ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody. 

5. K územnímu řízení stavby bobové dráhy bude KHS předložena k posouzení hluková studie 
vycházející z měření hlučnosti obdobného areálu, která bude dokladovat prokazatelné dodržení 
hygienického limitu hluku na hranici lokality č. 53 určené mimo jiné pro rekreaci a sport. 
V případě, že výstavba lyžařského areálu B bude předcházet stavbě bobové dráhy, musí být tato 
skutečnost při zapracování akustické studie vzata v úvahu a výpočet musí být proveden pro obě 
stavby. 

6. U záměrů produkujících nadměrný hluk bude v době zkušebního provozu provedeno kontrolní 
akreditované měření vlivu hluku ze stacionárních zdrojů na okolí a v případě překročení limitů 
budou realizována dostatečná protihluková opatření. 

7. Zabezpečit provoz navrhovaných záměrů takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost 
provozu a byla maximálně omezena možnost vzniku negativního ovlivnění životního prostředí 
v dané lokalitě a možnost narušení faktorů pohody. 

8. Dominantní zdroje hluku budou podle možnosti situovány co nejdále od chráněných 
venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb. 

9. Při zpracování územně plánovací dokumentace záměrů, které budou zasahovat do pozemků 
k plnění funkce lesa (PUPFL), budou zdůvodněna a navržena taková opatření, která budou 
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nejvhodnější z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 
celospolečenských zájmů. 

10. V průběhu přípravy jednotlivých záměrů, které budou zasahovat do pozemků určených 
k plnění funkce lesa (PUPFL) nebo v ochranném pásu lesa bude respektován zákon č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), tj. přednostně budou využity 
pozemky méně významné, co nejméně bude narušováno hospodaření v lese a plnění jeho 
funkcí, nebude docházet k nevhodnému dělení lesa, nebude narušována síť lesních cest, 
meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící lesnímu hospodářství, bude zamezeno 
ohrožení lesa větrem a vodní erozí atd. 
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O B S A H : 
II.1. TEXTOVÁ ČÁST 

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,  
včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem               16      
                

b) Údaje o splnění zadání              16 

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru  
udržitelného rozvoje území                                                                   16 
                              

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  
spolu s informací, zda  a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení  
vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko  
nebo jeho část nebylo respektováno                                                                     17 

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení  
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa    17 
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a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 
včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem            

 

Změna č. 2 je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a s Územním plánem velkého 
územního celku Pardubického kraje. 

Širší vztahy v území se v důsledku řešení Změny č. 2 nemění. Postavení obce ve struktuře 
osídlení území zůstává zachováno stejně jako vazby dopravní a technické infrastruktury. Rovněž 
přírodní hodnoty a územní systémy ekologické stability nejsou Změnou č. 2 dotčeny. 

 

b) Údaje o splnění zadání 

 

Změnou č. 2 byly vyřešeny požadavky Zadání Změny č. 2 na vytvoření základních územních 
podmínek pro rozvoj na všech plochách potřebných pro optimální rozvoj Areálu B.  

Všechny záměry Změny č. 2 respektují požadavky na ochranu životního prostředí, přírody, 
přírodních prvků a krajiny, na kvalitu dopravy, dopravní obsluhy a technické infrastruktury.  

Řešení Změny č. 2 bylo upraveno plně ve smyslu pokynu pořizovatele doručeného  
28. 7. 2008 s doplněním ze dne 21. 8. 2008 se zohledněním podkladů poskytnutých objednavatelem 
11. a 15. 8. 2008. 

Základní informaci o řešení funkčního využití dle jednotlivých bodů Zadání Změny č. 2 
podává textová část  Změny č. 2.  

 

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu 
k rozboru udržitelného rozvoje území 

 
Změna č. 2 vychází z ÚPO a doplňuje jej o další plochy pro zkvalitnění Areálu B zimních sportů 
na základě záměru uplatněného provozovatelem areálu. 

Tím posiluje předpoklady pro rozvoj rekreace, občanské vybavenosti a cestovního ruchu 
v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, Územním plánem velkého územního celku 
Pardubický kraj, Programem rozvoje Pardubického kraje a Programem rozvoje Králické kotliny 
a Bukovohorské hornatiny. 

Změna č.2 leží v ptačí oblasti a přírodním parku. Nezasahuje do zvláště chráněných 
území, prvků SES ani jiných prvků v zájmu orgánů ochrany přírody kromě lesa – VKP. Zásah do 
lesa je dohodnut a projednán s vlastníkem a správcem lesa – Lesy České republiky, s.p. již 
v úrovni smlouvy o budoucí nájemní smlouvě. 

Při územní a stavební přípravě a následném využívání ploch vymezených Změnou č. 2 
budou respektována příslušná ustanovení právních předpisů, dle kterých jsou hájeny obecné 
veřejné zájmy dotčené navrženým využitím. 

 

Řešení návrhu Změny č. 2 je v souladu s projednaným, dohodnutým a schváleným Zadáním 
bezvariantní.   

Pro správní obvod úřadu územního plánování v Králíkách nebyl zpracován rozbor 
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udržitelného rozvoje území. Přesto lze na základě závěrů všech dosavadních projednání 
konstatovat, že návrh Změny č. 2 přijatým řešením pomáhá vytvářet územní předpoklady pro 
udržitelný rozvoj území obce Dolní Morava, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

   

  

               

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu 
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část 
nebylo respektováno.          

 

Řešení Změny č. 2 je dle zpracovaného Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (část 
III. – samostatný svazek) v souladu se zásadami udržitelného rozvoje území.  

Z posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, 
zpracovaného v lednu 2008 firmou EMPLA spol. s r. o.  Hradec Králové vyplývají doporučení pro 
následné etapy projektové dokumentace, realizaci a užívání staveb. Tato doporučení jsou 
zohledněna ve stanovisku k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí „Návrh změny  
č. 2 územního plánu obce Dolní Morava“ Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje, č.j. KrÚ 30383 – 2/2008/OŽPZ/CH ze dne 7. 7. 2008 jako podmínky 
souhlasného stanoviska ke koncepci. Tyto podmínky jsou zapracovány do textové části čistopisu 
Změny č. 2 ÚPO Dolní Morava v části 1.D jako Podmínky pro územní a stavební přípravu a využití 
ploch vymezených změnou č. 2. 

  

 

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa   

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond je s ohledem na přechodná ustanovení Stavebního zákona obsaženo v části 1.B.12. 
Textové části Změny č. 2. 

 

 


