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1.A.   Základní údaje 
 

1.A.1.  Úvod, hlavní cíle řešení 
 

Zastupitelstvo obce Dolní Morava se dne 17. února 2003 na základě konzultací              
a jednání zástupců obce se zástupci Pardubického kraje, Sdružení Orlicko a Městského úřadu 
Králíky rozhodlo pořídit Změnu č. 1 Územního plánu obce (Změna č. 1). K tomuto kroku obec 
přistoupila s ohledem na potřebu aktualizace územního plánu obce (ÚPO) ve vztahu k prioritám 
Programu rozvoje Pardubického kraje a Programu rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské 
hornatiny. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí je celá řada požadavků fyzických i právnických 
osob na změnu funkčního využití území oproti platnému ÚPO. 

Zpracováním Změny č. 1 byl na základě výsledku výběrového řízení organizovaného 
zadavatelem - obcí Dolní Morava ve spolupráci s Krajským úřadem (KÚ) Pardubického kraje, 
odborem strategického rozvoje kraje, v Pardubicích pověřen Atelier Hradec Králové inženýrské         
a projektové společnosti SURPMO, a.s. Pořízení dokumentu zajišťuje na základě požadavku 
objednatele Městský úřad Králíky – stavební úřad. 

Po předání nezbytných podkladů byly zahájeny práce na doplnění průzkumů a rozborů. 
Elaborát zpracovaný přiměřeně dle §10 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
Vyhláška) obsahoval v grafické části Výkres limitů využití území a Problémový výkres v měřítku 
1:5000. Doprovodná textová část – Průvodní zpráva byla pro přehlednost doplněna grafy, 
tabulkami a aktuální fotodokumentací.  

 Návrh Zadání byl doručen v souladu s ustanovením § 20 odst. 3 a odst. 4 Stavebního 
zákona jednotlivě dotčeným orgánům státní správy, ostatním dotčeným subjektům a též 
orgánům územního plánování sousedních územních obvodů. Byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí, projednán a následně dohodnut v souladu s ust. § 20 odst. 3 Stavebního zákona. 
Nadřízený orgán územního plánování – oddělení územního plánování a stavebního řádu 
odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích vydal na 
základě projednání k takto dohodnutému Zadání Změny č. 1 své stanovisko č.j. KrÚ 
14127/2003 OSRK ze dne 15. 9. 2003. Poté bylo Zadání schváleno usnesením Zastupitelstva 
obce Dolní Morava č. 73/03 ze dne 19. 9. 2003. Tento materiál byl výchozím podkladem pro 
zpracování Změny č. 1 ÚPO Dolní Morava. 

 Projednávání Konceptu řešení, zpracovaného k listopadu 2003, bylo zahájeno veřejným 
projednáváním dne 8. 3. 2004 (oznámeno veřejnou vyhláškou dne 30. 1. 2004 a vyrozuměním 
rozeslaným jednotlivě všem dotčeným orgánům státní správy). Dokumentace byla vystavena 
k nahlédnutí od 2. 2. 2004 do 5. 3. 2004 na OÚ Dolní Morava, MěÚ Králíky a KÚ Pardubického 
kraje v Pardubicích. 

Souborné stanovisko z tohoto projednávání dohodnuté s dotčenými orgány státní 
správy, bylo schváleno Zastupitelstvem obce Dolní Morava na zasedání dne 4. 10. 2005 
usnesením č. 88/2005. 

Předkládaný návrh je zpracován ve smyslu tohoto Souborného stanoviska a pokynů 
v něm obsažených. 

 

 

 



Změna č. 1 ÚPO Dolní Morava – návrh 

 6

 

Naplnění hlavních cílů rozvoje území obce: 

• při zachování základní prostorové kompozice a při respektování požadavků na ochranu 
přírodních a kulturních hodnot jsou řešeny územní rozvojové potřeby obce tak, aby byly 
vytvořeny podmínky pro harmonický rozvoj celého správního území obce, 

• na základě vytipování vhodných ploch jsou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj bytové 
výstavby a podnikatelské sféry, 

• je navržena koncepce doplnění občanské vybavenosti dle zhodnocení jejího současného 
stavu a kapacity, 

• jsou zajištěny územní rezervy pro případné nové komunikace dle výsledku prověření stavu 
dopravní sítě; současně byly prověřeny možnosti doplnění systému pěších tras                     
a jejich využití pro rozvoj cykloturistiky, 

• koncepce rozvoje technických sítí je optimalizována na základě zhodnocení jejich stavu 
v souladu s nadřazeným systémem technické infrastruktury při respektování přírodních         
a kulturních hodnot řešeného území. 

Změna č. 1 pro postupné plnění těchto cílů především: 

• stanoví doplnění urbanistické koncepce,  

• navrhuje přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití nových ploch a  jejich 
uspořádání,  

• doplňuje základní regulaci území, 

• vymezuje nové plochy pro veřejně prospěšné stavby, 

• stanovuje základní předpoklady a podmínky pro zkvalitnění životního prostředí v obci, 

• vymezuje hranice nového zastavitelného území obce.  

 

V návrhu Změny č. 1 je provedena aktualizace vyznačení hranice současně zastavěného 
území obce k datu schválení Souborného stanoviska. 

Orientační návrhový horizont se stanovuje k roku 2020. 
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1.A.2.  Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené 
územně plánovací dokumentace a návrhu         
Změny č. 1 územního plánu obce 

  

 Pro obec Dolní Morava byl vypracován v roce 2000 Územní plán obce (ÚPO). Tento 
územně plánovací dokument byl dne 8. 2. 2001 Zastupitelstvem obce schválen. ÚPO byl 
zpracován v měřítku 1:2880 a odrážel rozvojové prvky ve škále a míře podrobností ve smyslu 
tehdy platných zákonných ustanovení. 

 V období navazujícím na schválení ÚPO došlo (v intencích společenského rozvoje) 
k novým požadavkům obce hlavně ve sféře rozvoje bydlení a podnikatelských aktivit. 

 Zpracovávaná Změna č. 1 ÚPO Dolní Morava zohledňuje jak zastupitelstvem obce 
schválené nové požadavky na plochy pro bydlení, vybavení sportovních a rekreačních aktivit, 
tak i urbanistickou koncepci schváleného ÚPO (tuto ve smyslu stanovených požadavků 
doplňuje). Komplexně přehodnocuje funkční využití celého správního území obce a stanovenou 
koncepci rozvoje občanského a technického vybavení. V neposlední řadě nutno uvést, že 
Změna č. 1 je zpracovávána v měřítku 1:5000 a obsahovém členění tak, aby odpovídala 
platným zákonům a vyhláškám a mohla se tak stát aktuálním právním nástrojem obce při řízení 
jejího rozvoje. 

  
Pro komplexnost hodnocení dříve zpracované ÚPD je třeba ještě uvést Územní plán 

velkého územního celku (ÚP VÚC) Pardubický kraj, který se v současné době nachází v etapě 
zpracování návrhu. 

 Z řešení ÚP VÚC Pardubického kraje vyplývají požadavky pro řešené území především 
v těchto směrech: 

• Vytvoření podmínek pro rozvoj bydlení a pracovních příležitostí, tedy vymezení lokalit pro 
bytovou výstavbu a podnikatelské aktivity v oblasti služeb, cestovního ruchu a rekreačního 
vyžití. Předpokládá se dominantní funkce rekreace a cestovního ruchu, které spolu 
s lesnictvím budou výrazným stabilizačním článkem v daném regionu. 

• Uvedené zásady územního rozvoje je nutno řešit tak, aby nedocházelo k narušování 
významných přírodních hodnot Králické kotliny. 

• Zajistit potřebné sítě a kapacity technické infrastruktury. 
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1.A.3. Vyhodnocení splnění Souborného stanoviska 
 

 

 Pro vypracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Dolní Morava stanovil 
pořizovatel svoje požadavky formou Souborného stanoviska z projednání Konceptu řešení  
Územního plánu obce Dolní Morava. 

 Zastupitelstvo obce Dolní Morava projednalo a schválilo Souborné stanovisko 
dohodnuté s dotčenými orgány státní správy na svém zasedání dne 4. 10. 2005 usnesením      
č. 88/2005 na základě doporučení obsaženém ve stanovisku nadřízeného orgánu územního 
plánování – Oddělení územního plánování odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. 

Při zpracování návrhu Změny č. 1 ÚPO Dolní Morava bylo vycházeno z tohoto 
schváleného Souborného stanoviska. V průběhu zpracování ÚPO byla uskutečněna pracovní 
jednání  v Projektovém středisku Hradec Králové a dle potřeby se zástupci dalších orgánů státní 
správy, se správci sítí a dalšími při doplňování údajů (podkladů) s cílem dalšího upřesnění díla. 

Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚPO obsažené v Souborném stanovisku byly 
jako celek splněny vyjma 3. odrážky kapitoly V. textová část – návrh občanského vybavení 
veřejného zájmu (záchytná parkoviště) na současné ploše zeleně mimo PUPFL zůstává po 
dohodě z výrobního výboru s objednatelem zachován. 

 

Poznámka:  

Schválené stanovisko, stanoviska obeslaných dotčených orgánů státní správy a dalších 
institucí, zápis z veřejného projednání v zastupitelstvu obce a usnesení Zastupitelstva obce jsou 
v originálu uloženy u objednatele na OÚ Dolní Morava. V kopiích na odboru regionálního 
rozvoje Městského úřadu v Králíkách a u zpracovatele ÚPO. 
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1.A.4.  Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 
 

 

Změna č. 1 Územního plánu obce Dolní Morava vytváří předpoklady k zabezpečení 
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot, které se v řešeném území uplatňují. 
Jde zejména o koordinaci ve sféře životního prostředí a ochrany jeho hlavních složek: půdy, 
vody a ovzduší. Hlavní cíle sledují stabilizaci trvalého osídlení preferováním funkce bydlení, 
zaměstnanosti a vybavenosti v kontextu s optimálním využitím krajinných a přírodních 
fenoménů, které dávají řešenému území specifické možnosti, ale také nastavují jejich 
nepřekročitelné meze. 

V koncepci rozvoje technické infrastruktury se zdůrazňuje její funkce pro zabezpečení 
komplexního územního rozvoje obce, který je v kontextu s hlavními cíli rozvoje Pardubického 
kraje. 
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1.A.5.  Seznam podkladů 
 

 

Podkladem práce byly zejména následující materiály: 

 

• Digitální mapové podklady (měřítko 1:5000, 1:2880) předané Katastrálními úřady 
v Pardubicích   a Opavě (2003)  

• Územní plán obce Dolní Morava – návrh (AUP Atelier, Praha, 2000 – schváleno 2001) 

• Soupis požadavků ke změně ÚP obce Dolní Morava (odsouhlasených usnesením č. 16/03 
ze dne 17.2.2003 zastupitelstvem obce)   

• Územní plán obce Dolní Morava - Změna č. 1, etapa Průzkumy a rozbory      
(SURPMO, inženýrská a projektová společnost, a.s. - Atelier Hradec Králové, 2003) 

• Zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Dolní Morava schválené usnesením 
Zastupitelstva obce Dolní Morava č. 73/03 ze dne 19. 9. 2003 

• Změna č. 1 ÚPO Dolní Morava – koncept řešení (SURPMO, a.s. – Projektové středisko 
Hradec Králové, 2003) 

• Odborné stanovisko Změny ÚPD č. 1 Dolní Moravy (schválené usnesením č. 88/2005 ze 
zasedání Zastupitelstva obce Dolní Morava dne 4. 10. 2005) 

• Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje, etapa Koncept řešení  
(SURPMO, inženýrská a projektová společnost, a.s. - Atelier Hradec Králové, 2001) 

• Územní plán velkého územního celku Pardubický kraj – Posouzení vlivů rozvojové 
koncepce na životní prostředí, etapa Koncept řešení   

(SURPMO, inženýrská a projektová společnost, a.s. - Atelier Hradec Králové, 2003) 

• ÚPN VÚC  Ústí nad Orlicí, koncept řešení (AUP Atelier, 1999) 

• ÚPN VÚC  Ústí nad Orlicí, doplnění konceptu řešení - návrh řešení dle varianty E (AUP 
Atelier, 2000) 

• Urbanistická studie Pardubického kraje (SURPMO, a.s. – Atelier Hradec Králové, 2000) 

• Vybavenost území Králické kotliny (SURPMO, a.s. – Atelier Hradec Králové, 2000) 

• Územní generel cyklodopravy okresu Ústí nad Orlicí (SURPMO, a.s. – Atelier Hradec 
Králové, 2001) 

• Program rozvoje Pardubického kraje, 2001 

• Materiály Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí 

• Podklady Sdružení obcí Orlicko 

• Program rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny (SURPMO a.s. – Atelier Hradec 
Králové, 2002) 

• Kopie stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních dotčených subjektů 
obeslaných při projednávání návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Dolní Morava 

• Nadregionální a regionální ÚSES ČR, územně technický podklad, Společnost pro životní 
prostředí Brno (1995), Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí 
(1996) 
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• Atlas ČSSR, Ústřední správa geodézie a kartografie (1966) 

• Květena České socialistické republiky 1 (Akademia, 1988) 

• Biogeografické členění České republiky, RNDr. Martin Culek (editor) a kolektiv, Lelekovice 
(1995) 

• Atlas ČSSR , Ústřední správa geodézie a kartografie (1966) 

• Aktualizovaný digitální zákres hranic BPEJ, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí 

 Mimo výše uvedené podklady byly provedeny řešitelským týmem vlastní průzkumy          
v terénu, orientačně doplněny stávající mapové podklady a byla uskutečněna řada jednání za 
účelem doplnění informací o řešeném území. Materiály a podklady využívané při zpracování      
v rámci jednotlivých profesí jsou uvedeny v příslušných kapitolách. 

 

Poznámka : 

Orientační doplnění mapových podkladů bylo provedeno  pro účely zpracování daného 
úkolu, a to na podkladě  funkční lokalizace změn, případně nové katastrální mapy vyplývající 
z řešení KPÚ dohodnutého pro část správního území obce. Doplněná situace nenahrazuje  
aktualizovaný geodetický podklad a slouží výhradně pro účely územního plánování na úrovni 
ÚPO. 
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1.B.   ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
 

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

 

 

 

q (v členění dle Malého lexikonu obcí  ČR z roku 2001) 

Řešené území obce Dolní Morava se skládá ze tří částí: Dolní Morava, Horní Morava     
a  Velká Morava se samostatnými katastry. 

 Hranice řešeného území je vedena po správní hranici obce (viz grafická část) a má 
celkovou rozlohu 3 661 ha.  

 

q (v členění a číslování dle Číselníku obcí  Východočeského kraje roku 1999, tak jak  jej 
zpracovala Krajská statistická správa Hradec  Králové) 

 Územním plánem obce Dolní Morava (i.č.ZÚJ 580163) jsou řešeny všechny tři její části: 

• Dolní Morava (i.č.ČO 02977, i.č.ZSJ 0297770), název katastru = ÚTJ Dolní Morava 
(i.č.ÚTJ 629774) 

• Horní Morava (i.č.ČO 02978, i.č.ZSJ 0297850), název katastru = ÚTJ Horní Morava 
(i.č.ÚTJ 629782) 

• Velká Morava (i.č.ČO 02979, i.č.ZSJ 0297930), název katastru = ÚTJ Velká Morava 
(i.č.ÚTJ 629791) 

 

Vysvětlivky:  i.č. - identifikační číslo 

  ZÚJ - základní územní jednotka 

  ČO - část obce 

  ZSJ - základní sídelní jednotka 

  ÚTJ - územně technická jednotka 
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1.B.2.  Základní předpoklady a podmínky vývoje obce           
a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot území 

 

1.B.2.1.  Přírodní podmínky a ochrana životního prostředí 

 

Přírodní podmínky 
 

Geologické poměry – jsou uvedeny v samostatné kapitole 1.B.6. 

 
Biogeografická poloha 

Řešené území leží v nadmořské výšce od cca 570 m, při řece Moravě na jihu,              
po 1423 m na vrcholu Králického Sněžníku.  

Dle fytogeografického členění Josefa Dostála (Atlas ČSSR 1966) je řešené území 
zařazeno do oblasti středoevropské lesní květeny (Hercynicum), obvodu sudetské květeny 
(Sudeticum), okrsku Králický Sněžník (13). 

Podle regionálního fytogeografického členění V. Skalického a B. Slavíka (Květena 
České socialistické republiky, Academia 1988)  leží území ve fytogeograficé oblasti oreofytikum 
(Oreophyticum), obvod České oreofytikum (Oreophytcum Massivi bohemici), okres Králický 
Sněžník (96). Na jihu a jihovýchodě sousedí území s fytogeografickou oblastí mezofytikum 
(Mesophyticum), obvod Českomoravské mezofytikum (Mesophyticum Massivi bohemici), okres 
Hanušovicko-rychlebská vrchovina, podokres Hanušovická vrchovina (73b). 

Podle Culka (členění použité pro Nadregionální a regionální ÚSES ČR, Společnost pro 
životní prostředí Brno 1995) řadíme oblast do provincie středoevropských listnatých lesů, hercynské 
podprovincie, bioregionu Jesenického (1.70). Na jihu sousedí území s bioregionem Šumperským 
(1.53). 
 

Pedologie 

Půdotvorné substráty jsou zde zvětraliny vyvřelin a metamorfovaných hornin - kyselá až 
neutrální intrusiva a metamorfika. 

V území se vyvinuly horské podzoly, na jihozápadě hnědé horské lesní půdy, převážně 
silně štěrkovité až kamenité (obsah štěrku nad 50 %).  

Hrubé charakteristiky půd dle Atlasu ČSSR 1966: 

Celková hloubka - méně než 30 cm (půdy převážně mělké a velmi mělké), výjimečně (jihozápad 
území) nad 30 cm (půdy středně hluboké). 

Celková minerální síla - půdy převážně minerálně chudé a velmi chudé. 

Obsah humusu velmi vysoký (v zemědělských půdách nad 5 %, v lesních půdách nad 10 %). 

Výměnná reakce (pH) svrchní vrstvy - půdy kyselé až silně kyselé (zemědělské půdy pH pod 
5,5, v lese pod 4,5). 

Potřeba vápnění zemědělských půd - velmi značná (více než 20 q CaO/ha). 

Zásoby přijatelného draslíku - dobré (16 - 20 mg K2O/100g půdy). 
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Zásoby přijatelné kyseliny fosforečné - velmi malé (do 2 mg P2O5/100g půdy). 

Bližší údaje o kvalitě půd podávají bonitované pedologicko ekologické jednotky (BPEJ).  

 

Pětimístné číselné kódy (jedno jednociferné a dvě dvouciferná čísla) dle vyhl. 546/2002 Sb. 
udávají: 

Údaj o zařazení do klimatického regionu (1. pozice číselného kódu BPEJ):  

8 ** **  - mírně chladný, vlhký (C 1) 
9 ** **  - chladný, horský (C 2-3) 

V klimatických regionech 8 a 9 se uvažuje expozice severní jako negativní. 

Hlavní půdní jednotka (2. a 3. pozice číselného kódu BPEJ): 

* 34 **  - kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální       
na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově 
zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu 

* 36 **  - kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem 
modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou 
skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném klimatickém regionu 

* 37 **  - kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální      
na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou 
horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, 
závislé na srážkách 

* 40 **  - půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou 
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici 

* 50 **  - kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných 
horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně 
skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření 

* 67 **  - gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých 
depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny 
toku, zaplavované, těžko odvodnitelné 

* 68 **  - gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé              
na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, 
obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim  

Vedlejší půdní jednotka  (4. a 5. Pozice kódu) - 4. pozice kódu - údaje o sklonitosti a expozici. 

Číselný    

Kód    Kód Kateg.    Popis   Kód     Popis 
BPEJ sklonitosti    expozice 

* ** 0*    0 -1  (0 -1o)    úplná rovina  0        všesměrná  
  (1 -3o)    rovina   
* ** 1*     2  (3 -7o)    mírný sklon   0     všesměrná. 
* ** 2*     2  (3 -7o)    mírný sklon   1     jižní (jihozápad až jihovýchod) 
* ** 3*     2  (3 -7o)     mírný sklon   3       severní (severozápad až severovýchod) 
* ** 4*     3 (7 -12 o)  střední sklon 1     jižní (jihozápad až jihovýchod) 
* ** 5*     3 (7-12 o)   střední sklon  3       severní (severozápad až severovýchod) 
* ** 6*     4 (12-17 o) výrazný sklon 1     jižní (jihozápad až jihovýchod) 
* ** 8*   5-6  (17-250)  příkrý sklon  1     jižní (jihozápad až jihovýchod) 
  (250)     sráz     
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Druhá část vedlejší půdní jednotky - údaje o skeletovitosti a hloubce půd (5. pozice číselného 
kódu). 

Číselný    

Kód    Kód  Popis          Kód   Popis 
BPEJ skeletovitosti          hloubky půdy 

* ** *1    0 -1  bezskeletovitá, s příměsí 0 -1  hluboká 
   slabě skeletovitá    středně hluboká 
* ** *4     2  středně skeletovitá  0-1  hluboká 
   středně hluboká 
* ** *5     1  slabě skeletovitá   2  mělká 
* ** *7+)  0 -1  bezskeletovitá, s příměsí 0-1  hluboká 
   slabě skeletovitá    středně hluboká  
* ** *8+)  2 - 3  středně skeletovitá  0-2  hluboká 
   silně skeletovitá    středně hluboká 
         mělká 
* ** *9+)  0 - 3  bezskeletovitá, s příměsí 0-2  hluboká 
   slabě skeletovitá   středně hluboká půdy bez skeletu  
   středně skeletovitá    mělká 
+)  - platí pouze pro půdy o sklonitosti nad 120 t.j. HPJ 40,41 a pro HPJ 39 nevyvinutých 
(rankerových) půd    

V řešeném území se vyskytují půdy následujících BPEJ : 

1. třída ochrany ZPF - nejcennější půdy v klimatickém regionu, převážně na rovině nebo jen 
mírném svahu. Ze ZPF je lze vyjmout pouze výjimečně, převážně na záměry související       
s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu: 
8.34.01, 8.34.21, 9.36.21 

2. třída ochrany ZPF - v rámci klimatického regionu půdy s nadprůměrnou produkční 
schopností, půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a jen podmíněně 
zastavitelné: 8.34.31 

3.  třída ochrany ZPF - půdy v klimatickém regionu s průměrnou produkční schopností               
a středním stupněm ochrany, které je možno využít pro eventuální zástavbu: 8.50.01, 
9.36.41 

4.  třída ochrany ZPF - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
klimatického regionu, s omezenou ochranou, zastavitelné: 8.34.41, 8.50.11, 9.36.44 

5.  třída ochrany ZPF - zbývající půdy, převážně s velmi nízkou produkční schopností, včetně 
půd mělkých, svažitých hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně ohrožených.     
U těchto půd se předpokládá nezemědělské využití efektivnější. Pokud na těchto plochách 
nejsou jiné důvody ochrany (chráněné území, ochranná pásma, území dalších zájmů 
ochrany přírody) jde o nejnižší stupeň ochrany půd (kurzívou vyznačené BPEJ - převést do 
PUPFL!): 8.34.44, 8.34.54, 8.37.45, 8.40.68, 8.40.89, 8.50.41, 8.67.01, 8.68.41, 9.37.45, 
9.40.67, 9.40.68, 9.67.01 

 

Eroze  
Protierozní ochranou území je nutno se zabývat při veškeré činnosti dotýkající se 

zemského povrchu. V řešeném území je to zejména činnost zemědělská, lesní hospodářství     
a veškerá činnost stavební. 

Reliéf řešeného území je erozně denudační. V severní části jsou to hornatiny 
v ústředních částech kerných pohoří a tektonických kleneb se zbytky vysoko vyzdviženého 
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paleogenního zarovnaného povrchu, v jižní části vrchoviny v oblasti erozně a tektonicky 
porušeného paleogenního zarovnaného povrchu. 

Výšková členitost území vyjádřená rozdílem maximální a minimální nadmořské výšky ve 
čtverci 4 x 4 km je nad 600 m. 

 
Vodní eroze 

V řešeném území je množství svažitých ploch ohrožených vodní erozí. Vodní erozí 
obecně jsou ohroženy (podle kultur, způsobu obhospodařování ale i konfigurace terénu a délky 
svahů) plochy na svazích větších než 4 % (při shodě nepříznivých okolností i méně).  

Území patří do oblasti mírné až střední hustoty stržové sítě (0,1 až 1 km/km2). Erozí 
plošnou a výmolnou (rýhová a výmolová) je postiženo 25 až 50 % plochy.  

Větrná eroze 
Ohrožení erozí větrnou je (zejména díky členitosti terénu a vegetačnímu krytu) malé. 

Hlavní problémy:   

- splachy ornice ze svažitých ploch  

- rychlý odtok dešťových srážek a malá akumulace vod v území 

 

Klimatologie 

Území leží v pásu od mírně teplé klimatické oblasti (B), velmi vlhké podoblasti, v okrsku 
mírně teplém, velmi vlhkém, vrchovinovém (B10) - s výškou nad 500 m n. m.(jižní okraj) přes 
chladnou klimatickou oblasti (C), okrsek mírně chladný (C1) - teplota července  12 - 15 0C resp. 
16 0C až po okrsek chladný, horský (C2) - teplota července  10 - 12 0C. 

Charakteristické hodnoty:    jižní část severní část 

Průměrná roční teplota vzduchu    4 - 5      0 - 2 oC 
Počet mrazových dnů            okolo140     až 180 
    ”    letních dnů       20       až 0 
Délka bezmrazového období    100 – 120 do 100 dnů  
Roční úhrn srážek      900 - 1000 1200 - 1400 mm 
Úhrn srážek v zimním období    300  700 mm 
Úhrn srážek v letním období     400   800 mm 
Počet dnů se srážkami 1 mm a více   110 – 120 140 - 160 
  ”   ”   se sněhovou pokrývkou    100 – 120 120 – 160 
Počet dnů s bouřkou      25 - 30 
Maximum sněhové pokrývky    40 - 80  120 - 160 cm 

 

Životní prostředí 
 

Zvláště chráněná území přírody 
Celá severní část řešeného území leží v národní přírodní rezervaci (NPR) Králický 

Sněžník. NPR Králický Sněžník byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí České 
republiky dne 14. 12. 1990 (číslo předpisu 6/91). NPR Králický Sněžník byla vyhlášena na   
katastrálních území Horní Morava a Velká Morava (celkem 1235,55 ha) v Pardubickém kraji a 
Sklené u Malé Moravy a Stříbrnice (celkem 495,12 ha) v Olomouckém kraji. Nyní zaujímá 
plochu 3065,91ha, z toho ochranné pásmo 1371,24 ha. V NPR Králický Sněžník jsou 
roztroušeně zachovaná unikátní rostlinná společenstva přirozených horských bučin, suťových 
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javořin, pramenišť, rašelinišť a v nejvyšších partiích masívu Králický Sněžník společenstva 
subalpinských a alpinských luk svazu Nardo-Agrostion tenuis se subalpinskými druhy hmyzu. 
V grafické příloze jsou zakresleny hranice podle evidence Lesů ČR, s.p., Hradec Králové, Lesní 
správa Hanušovice.   

 
Památné stromy 

V řešeném území jsou vyhlášeny památnými stromy 3 lípy. 

Lípa malolistá, evidovaná v celostátním seznamu památných stromů pod číslem 
611087.1/1, v seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny pod značkou PA PS 11024              
a v  seznamu památných stromů bývalého okresu Ústí nad Orlicí pod č.17, je na parcele č. 210 
při statku severně od Obecního úřadu v Dolní Moravě. Má obvod kmene 325 cm, výšku 26 m    
a její stáří je odhadováno na 150 let. 

Lípa malolistá, vyhlášená památným stromem v roce 2002 se nachází na dvoře statku 
jižně od Obecního úřadu v Dolní Moravě. Má obvod kmene cca 280 cm, výšku rovněž asi 26 m 
a stáří je odhadováno na cca 130 let. 

Lípa malolistá, vyhlášená památným stromem 22. 7. 2003 se nachází na parcele           
č. 776/1 u domu (stavební parcela č. 120) východně od odbočky silnice na Horní Moravu. 
Rozhodnutím o vyhlášení tohoto památného stromu bylo stanoveno i jeho kruhové ochranné 
pásmo o poloměru 15 m.  

 
Ochrana krajiny 

Celé řešené území leží v přírodním parku Králický Sněžník, který slouží k ochraně 
mimořádných krajinářských kvalit území (krajinného rázu). V roce 1987 (na základě zákona       
č. 40/1956 Sb.) byla zřízena oblast klidu Králický Sněžník, která byla zákonem č. 114/1992 Sb. 
prohlášena přírodním parkem.  

 
Ochrana biotopů ohrožených živočichů a rostlin 

Více než polovina správního území obce (jižní část) je součástí součástí Ptačího území 
Králický Sněžník – směrnice EU o ptácích. Zejména se jedná o zajištění ochrany chřástala 
polního (Crex crex) žijícího na podhorských lukách. Mimo něj se zde vyskytuje řada dalších 
vzácných a na bytí ohrožených druhů ptáků (hýl rudý – Carpodacus erythrinus, křepelka polní – 
Coturnix coturnix), na okrajích lesa a v remízcích hnízdí ťuhýk obecný – Lanius collurio, strnad 
obecný   – Emberiza citrinella, pěnice – Sylvia sp. aj. 

Značná část severních zalesněných partií obce je součástí evropsky významné lokality 
Králický Sněžník – směrnice EU a stanovištích.  

 
Zeleň  
 Zástavba obce není kompaktní. Je rozvolněná a volně přechází do krajiny, podobně krajinná 
zeleň volně přechází v zeleň obce. Celé území je velké krajinářské i ekologické hodnoty a zasluhuje 
zvýšenou pozornost - od bezlesého vrcholu Králického Sněžníku přes lesní komplex na svazích až 
po údolí s loukami, mezemi se skupinami dřevin a břehovými porosty u bystřin a Moravy, a konečně   
i ornou půdu, která je rovněž rozčleněna mezemi.  
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Ochrana ovzduší 
S výjimkou lokálních topenišť a zemědělského areálu na jihozápadním okraji Dolní Moravy 

není v řešeném území větší zdroj znečištění ovzduší  (v evidenci Registru Emisních Zdrojů 
Znečištění Ovzduší I ani REZZO II).  

Trvalé znečišťování prostředí se (s určitým zpožděním) vedle vymírání rostlinných                   
i živočišných druhů výrazně viditelně projevuje na lesních porostech. Celé území Česka je podle 
ohrožení porostů imisemi rozděleno do čtyř pásem (Imisní a ekologické charakteristiky pásem 
ohrožení exhalacemi stanovilo MLVH ČSR - Věstník MLVH ČSR 1980 v částka 20-21 ze dne 
1.11.1980).  

Řešené území je zařazeno převážně do  pásma ”D” a ”C”, severní část do pásma ”B” 
(hranice mezi pásmy prochází na svazích s jihovýchodní expozicí v poněkud větší  nadmořské výšce 
– až o cca 50 m - než na svazích s jihozápadní expozicí, nebo v závěru údolí). 

Z hlediska volby hospodářských opatření se za rozhodující pro určení pásem ohrožení 
považuje životnost smrkových porostů, tedy průměrná rychlost zvyšování stupně poškození porostu. 

Hranice pásem ohrožení se určují bez ohledu na hranice jednotek rozdělení lesa. Mimo Iesní 
půdu se zakreslují pravděpodobné hranice pásem ohrožení bez ohledu na průběh dopravní sítě        
a vodotečí. 

Pásma ohrožení jsou při nezměněné imisní situaci trvalá a nemění se ani v důsledku změn 
stupňů poškození, ani v důsledku změn druhové a věkové struktury lesních porostů. V témže pásmu 
ohrožení, určeném ve vztahu ke smrku, reagují další dřeviny podle svých regeneračnich schopností 
a tolerance. 

 

Imisní a ekologické charakteristiky pásem ohrožení exhalacemi stanovilo MLVH ČSR 
(Věstník MLVH ČSR 1980 v částka 20-21 ze dne 1.11.1980) takto: 
 
Pásmo ohrožení B 

Imisní zatížení roční dávkou 300 - 600 (chráněné polohy až 1050, exponované polohy již 
od 250) mg SO2 .m

-3 hod., roční střední hodnota koncentrací SO2 je od 0,04 do 0,07 (chráněné 
polohy až 0,12, exponované polohy již od 0,03) mg.m-3, průměrné roční zvýšení (posun) stupně 
poškození smrku v porostní skupině - u mlazin a tyčkovin může být nárůst poškození i nižší  
(10-1 stupně - zaokrouhleno) 10 - 20, životnost dospívajících a dospělých porostů smrku od 
začátku poškozování 20 až 40 let. Jde o plochy méně exponované, částečně i chráněné lokality 
při vysoké imisní zátěži. Vzhledem k dynamice poškození se do pásma B nezahrnují lokality se 
zvýšeným zamokřením, půdy rašelinné a zrašelinělé.  
 
Pásmo ohrožení C 

Imisní zatížení roční dávkou 200 - 300 (chráněné polohy až 500, exponované polohy již 
od 170) mg SO2 .m

-3 hod., roční střední hodnota koncentrací SO2 je od 0,03 do 0,04 (chráněné 
polohy až 0,06, exponované polohy již od 0,02) mg.m-3, průměrné roční zvýšení (posun) stupně 
poškození smrku v porostní skupině - u mlazin a tyčkovin může být nárůst poškození i nižší  
(10-1 stupně - zaokrouhleno) 7 - 10, životnost dospívajících a dospělých porostů smrku od 
začátku poškozování 40 až 60 let. 

 

Pásmo ohrožení D 
Imisní zatížení roční dávkou do 200 (chráněné polohy až 450) mg SO2 .m

-3 hod., roční 
střední hodnota koncentrací SO2 je do 0,03  (chráněné polohy až 0,05) mg . m-3, průměrné 
roční zvýšení (posun) stupně poškození smrku v porostní skupině - u mlazin a tyčkovin může 
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být nárůst poškození i nižší (10-1 stupně - zaokrouhleno) do 6, životnost dospívajících                
a dospělých porostů smrku od začátku poškozování nad 60 let. Jde o vysloveně chráněné 
údolní polohy v různých nadmořských výškách a otevřené lokality s nízkou úrovní znečištění 
ovzduší. 

 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), Nábřežní 1326, 250 44 Brandýs nad Labem 
na svých stránkách http://www.uhul.cz charakterizuje pásma imisního ohrožení: 

Pásmo ohrožení B 
Lesní pozemky s porosty, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší o jeden 

stupeň za 6 až 10 let; lesní pozemky s porosty, kde v dospělých listnatých nebo borových 
porostech ročně odumře 10 až 20 % (pro BO) nebo 5 až 20 % (pro listnáče) původního počtu 
(pokud v okruhu 2 km nejsou smrkové porosty) 

 
Pásmo ohrožení C 

Lesní pozemky s porosty, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší o jeden 
stupeň za 11 až 15 let; lesní pozemky s porosty, kde v dospělých listnatých nebo borových 
porostech ročně odumře 2 až 10 % (pro BO) nebo 2 až 5 % (pro listnáče) původního počtu 
(pokud v okruhu 2 km nejsou smrkové porosty). 

 
Pásmo ohrožení D 

Lesní pozemky s porosty, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší o jeden 
stupeň za 16 až 20 let; lesní pozemky s porosty, kde v dospělých listnatých nebo borových 
porostech ročně odumře méně než 2 % původního počtu (pokud v okruhu 2 km nejsou smrkové 
porosty). 

 

Ochranu ovzduší v současnosti upravuje zákon č. 86/2002 Sb. Tento zákon od 1.6.2002 
plně nahradil zákony č. 309/1991 Sb., zákon č. 389/1991 Sb. a zákon č. 86/1995 Sb. Cílem 
nového zákona o ovzduší je dosažení souladu v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými právními 
předpisy Evropských společenství a mezinárodními závazky.  

Povinnosti uložené znečišťovatelům ovzduší jsou popsány novými prováděcími 
předpisy. Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, Nařízení vlády č. 353/2002 
Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší a dále Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní 
limity a další podmínky pro spalování odpadu a Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se 
stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, 
zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry 
obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování a v neposlední 
řadě Vyhláškou MŽP č. 357/2002 Sb. jsou stanoveny požadavky na kvalitu paliv z hlediska 
ochrany ovzduší. Povinnosti při ochraně ozónové vrstvy Země jsou popsány ve Vyhlášce          
č. 358/2002 Sb. Nově jsou Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. stanoveny imisní limity a podmínky 
a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší a Nařízením vlády             
č. 351/2002 Sb. jsou stanoveny závazné emisní stropy  pro některé látky znečišťující ovzduší   
a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí. 

http://www.uhul.cz


Změna č. 1 ÚPO Dolní Morava – návrh 

 20

1.B.2.2.  Civilizační předpoklady a podmínky vývoje obce 
 

Základní demografické údaje 
 
Retrospektivní přehled trvale žijících obyvatel s výhledem do roku 2020  
 

Rok 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2010 2020 

Dolní Morava 920 796 714 728 439 358 362 322 283 311 560 800 

  

Počet trvale žijících obyvatel se v obci Dolní Morava v průběhu uplynulých 100 let 
absolutně snížil o 609 osob tj. přibližně o 66% o proti roku 1900. Nejvýrazněji se depopulační 
tendence projevila mezi sčítáními v letech 1930 a 1950, a to především vlivem válečných 
událostí.  Mezi lety 1980 a 1991 došlo k výraznějšímu poklesu počtu obyvatel o 12 % (39 
obyvatel), poté mezi lety 1991 a 2001 počet obyvatel o 9 % (28 obyvatel) vzrostl. S ohledem na 
význam obce ve struktuře osídlení Pardubického kraje zejména v oblasti cestovního ruchu se 
v následujících desetiletích předpokládá výrazný nárůst počtu trvale žijících obyvatel. 

 
Věková struktura obyvatelstva 

 

Věk/ předproduktivní produktivní poproduktivní index 
Rok abs. v % abs. v % abs. v % stáří 
1991 65 23 171 60,4 47 16,6 72 
2001 76 24,4 204 65,6 31 10 40 

Věková struktura obyvatel obce Dolní Morava se v průběhu uplynulých deseti let výrazně 
změnila - o 1,4 procentního bodu se zvýšil podíl  osob ve věku 0-14 let, o 6,6 procentního bodu 
se snížil podíl osob v poproduktivním věku a podíl osob v produktivním věku vzrostl o 5,2 
procentního bodu. Hodnota indexu stáří klesla, což ukazuje na zlepšení věkové struktury           
– počet dětí v populaci se mírně zvýšil. 
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Národnostní složení 

 

Z hlediska národnostního složení (podle předběžných výsledků sčítání 1. 3. 2001 – SLDB 
2001) je celé území obce Dolní Morava zcela homogenní oblastí s naprostou převahou české 
národnosti  ( 92,6 %). 

 

 
Náboženské vyznání 

 

Z celkového počtu obyvatel (podle SLDB 2001) se k některé z církví hlásí 27 % obyvatel       
a  61 % obyvatel je bez vyznání, 12 % obyvatel tento údaj neuvedlo (viz. následující graf).  

 

Obyvatelstvo podle vyznání k 1.3.2001
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Domovní a bytový fond 
  

Vývoj počtu domů v obci od počátku století dokumentují následující  tabulka a graf.      
Do roku 1950 počet domů v obci mírně klesá. Pokles mezi sčítáními v letech 1950 a 1970 je   
způsoben především tím, že do roku 1950 se jedná o domy celkem a od roku 1961 pouze         
o domy trvale obydlené. V tomto sčítání byla část domů vyčleněna z domovního fondu               
k rekreačním účelům a zvlášť se začaly evidovat neobydlené domy.  

Retrospektivní přehled domovního fondu s výhledem do roku 2020 

 

              Rok 1900 1910 1921 1930 1950 1970 1980 1991 2001 2010 2020 

Dolní Morava 180 180 181 191 159 83 75 72 74 124 174 

 

Vývoj počtu domů v obci v letech 1900 až 2001
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V obci se dle sčítání v roce 2001 nacházelo 83 domů - z toho bylo 74 trvale obydleno     
a 9 neobydleno.  Bytů bylo v obci 103, z toho 91 trvale obydleno a 12 neobydleno. Ze              
12 neobydlených bytů jsou 4 obydleny přechodně, 4 slouží k rekreaci a nezpůsobilý k bydlení je 
1 byt. U zbývajících 3 nebyl zjištěn důvod neobydlenosti. 

 

Závěr 
Při komplexním posouzení demografických, ekonomických a sociálních podmínek           

a navrhovaného územního rozvoje v rámci Změny č. 1 ÚPO s orientačním návrhovým 
horizontem k roku 2020 se předpokládá celkem 175 RD a 800 obyvatel. Tato bilance vychází 
především ze současných rozvojových faktorů, ovlivněných podnikatelskými aktivitami 
především v oblasti sportů, rekreace a cestovního ruchu, které jsou podpořeny všemi 
významnými dokumenty regionálního rozvoje.  
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Použité podklady 
 

§ Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 – Pardubický kraj - okres Ústí nad Orlicí 

§ Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970 (SEVT Praha 1978) 

§ Statistický lexikon obcí ČSSR 1982 (SEVT Praha 1984) 

§ Statistický lexikon obcí České republiky 1992 (SEVT, a.s.,  Praha 1994) 
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1.B.2.3.   Kulturní hodnoty 

 

 

Kulturní hodnoty sídelních útvarů jsou determinovány nejen uznanými hodnotnými 
objekty (hodnotnými po stránce stavebně architektonické a historické), zapsanými v Ústředním 
seznamu kulturních památek (ÚSKP), ale i dalšími, rovněž hodnotnými stavbami a objekty          
i drobnějšími artefakty. 

 Na území obce Dolní Morava jsou registrovány (zapsány v ÚSKP) tyto památky: 

- 17797/6-3881 – kostel sv. Aloise s areálem 

- 47093/6-3882 – socha sv. Jana Nepomuckého 

- 22320/6-3883 – soubor plastik na zdi u č.p. 32 (socha sv. Jana  Nepomuckého, sv. Jiří         
a  sv. Mikuláše). 

 

Vedle těchto objektů jsou na území obce ještě objekty a útvary vyžadující zvýšenou 
ochranu.  

V tomto směru se navrhují: 

§ články pevnostního systému – fortifikační stavby (kromě pěchotního srubu 
K5 – muzeum s výstavkou – k.ú. Malá Morava, tedy mimo řešené území) 

§ krasová jeskyně (Tvarožné díry, Pacltova jeskyně) 

§ kaplička (barokní – stáří cca 200 let) – jižní okraj obce 

§ drobná architektura (křížky, smírčí kameny) 

O poměrně bohaté historii obce svědčí i první písemná zmínka, která se o vsi Dolní 
Morava datuje již k roku 1382. Půdorysná stopa sídel obce dokladuje svůj historický vývoj, který 
zcela logicky absorboval konfiguraci terénu, přírodní a klimatické podmínky i ekonomické 
možnosti stavebníků. Za těchto podmínek zde také nemohla vzniknout rozlehlejší náves, ve 
vesnicích srovnatelné velikosti v rovinatých oblastech tak typická. Ze způsobu života v horách 
se lze domnívat, že obyvatelé Dolní Moravy náves v minulosti ani příliš nepostrádali. 

I když obec není památkovou rezervací ani památkovou zónou, je nutno nové záměry 
formovat (co do dislokace, hmotového uspořádání i architektonického výrazu) tak, aby nebyly 
narušeny krajinné hodnoty zdejšího exponovaného území. 
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1.B.3.  Návrh urbanistické koncepce 
 

       

 Správní území obce Dolní Morava se skládá z katastrů těchto tří sídelních útvarů: Dolní 
Morava, Horní Morava a Velká Morava. 

 Území obce leží na severovýchodní hranici okresu Ústí nad Orlicí a sousedí na své 
severní hranici s územím Polska. Obec je rozložena v údolí horního toku Moravy, které sleduje 
zhruba směr sever-jih. Dopravní páteř zástavby tvoří silnice III. třídy, na kterou se napojují 
místní komunikace, zabezpečující dopravní dostupnost pro bydlení a vybavenost.  

 Severní, nejvýše položená část zástavby obce leží na úpatí Králického Sněžníku, který 
dosahuje výšky 1423 m n.m. Jižní, nejníže položená část území obce sousedí s katastry 
Červeného Potoka a Horní Lipky. Větší severní část území obce až pod vrchol Králického 
Sněžníku (po horní hranici lesa) je pokryta lesy. Zemědělsky využívána je pouze menší, jižní 
část, kde je také větší (rozhodující) díl osídlení – zástavby. Tyto přírodní, krajinné a civilizační 
prvky vtiskly celé obci charakteristický ráz, kde symbióza uvedených faktorů vytváří 
neopakovatelný krajinný fenomén.  

Pro postavení obce ve struktuře osídlení je důležité si uvědomit charakter obce se 
smíšenou funkcí bydlení, rekreace a sportu v těsné vazbě na město Králíky – obec s rozšířenou 
působností a občanskou vybaveností nadmístního významu, vzdálené cca 5 km na jih od obce.  
Vzhledem ke geografické poloze Dolní Moravy se rozvíjejí vazby na sousední příhraniční 
regiony Polska, hlavně v oblasti turistického ruchu a sportu. 

Charakter zástavby obce je reprezentován převážně izolovanými rodinnými domy, 
doplňovanými objekty vybavenosti. Jejich seskupení, respektive rozmístění je formováno hlavně 
komunikační sítí a tokem řeky Morava. Z již uvedených důvodů postrádá obec výraznější 
centrální prostor návse (náměstí). Společenské centrum se vytváří v těžišti obce s dominantou 
kostela, ale na svoji lepší skladbu a tvář ještě čeká. Řešení tohoto problému (až do naplnění 
optimální koncepce) bude odvislé od celkového rozvoje obce – především na bázi skladby         
a dislokace zařízení sportu, turistického ruchu a doplňkové drobnější výroby vázané na místní 
zdroje a tradice. 

Návrh urbanistické koncepce řeší komplexně územní rozvoj obce nejen z hlediska 
struktury osídlení daného regionu, ale i širších vazeb přírodního prostředí ve strategické poloze 
hraniční oblasti České a Polské republiky. Z uvedeného pohledu jsou v konceptu územního 
plánu formovány prioritní funkce, které v prvé řadě směřují ke stabilizaci i rozvoji trvalého 
osídlení (bydlení a zaměstnanost) se zdůrazněním rozvoje rekreace, cestovního ruchu a sportu  
jako významného ekonomického potenciálu. 

Urbanistická koncepce vychází (v souladu se stanoviskem obce) z uplatnitelných 
funkčních ploch vymezených původním Územním plánem obce (ÚPO) a z navazujících 
funkčních ploch tak, jak byly po řadě jednání a posuzování uplatněny obcí v Zadání. 

Vzhledem k tomu, že trvalé osídlení je vždy vázáno na zaměstnání a vybavení, preferuje 
se v Dolní Moravě rozvoj rekreace, cestovního ruchu a sportu, pro které je třeba zajistit územní 
podmínky a to vyčleněním ploch pro tato zařízení, zajištění dopravní dostupnosti, ale také 
parkování včetně navazujících služeb a vybavení (ubytování, stravování, zábava, osvěžení, 
zdravotní zabezpečení, servis pro motoristy a sportovní vybavení). 
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V koncepci rozvoje obce byla vyhodnocena také variantní řešení, resp. umístění dalších 
vhodných ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, sport a zařízení dopravy (parkování, místní 
komunikace pro zpřístupnění nových ploch funkčního využití), podnikání (hlavně v oblasti 
rekreace a cestovního ruchu). Vhodné záměry byly zapracovány do již projednaného konceptu 
Změny č. 1. 

 Urbanistická koncepce zachovává původní charakter obce s rozvolněnou zástavbou 
s diferenciací bydlení, vybavenosti, podnikání, sportu a cestovního ruchu. Novou výstavbu je 
třeba při hmotovém a výškovém uspořádání formovat tak, aby nebyl narušován krajinný ráz       
a významné panoramatické pohledy. 

 Závěrem lze konstatovat, že urbanistická koncepce je v souladu s hlavními cíli Programu 
rozvoje Pardubického kraje. Jde o systémové doplnění rekreačně sportovních aktivit celého 
regionu, které mohou (a budou) plnit funkci nadnárodního významu. V tomto směru je 
prosperita oblasti v zájmu krajů Pardubického, Královéhradeckého a Olomouckého. 
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1.B.4.  Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky 
jejich využití 

 

 

 Celé správní území obce se člení na plochy podle funkčního využití. Základní členění 
vymezuje především území zastavěné – v grafické části označeno hranicí ”současně 
zastavěného území obce” (SZÚO). Dále se rozlišuje území zastavitelné a území nezastavěné     
a nezastavitelné – volná krajina. Toto základní členění se dále dělí podle funkčního využití a tak 
je také zakresleno v hlavním výkresu územního plánu obce. 

  

SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

 
Z celkové urbanistické koncepce vyplývá dislokace funkčního využití ploch takto: 
v Plochy bydlení 

Základní směry urbanistické koncepce a limitující faktory vytvářejí optimální podmínky pro 
rozvoj ploch bydlení především v návaznosti na stávající obytnou zástavbu. Přitom rozvoj 
bydlení se předpokládá jak na navrhovaných plochách, tak i na vhodných plochách uvnitř 
SZÚO. Pro zachování krajinného rázu nutno volit rozvolněnou zástavbu. 

S ohledem na současný charakter zástavby obce a její urbanistickou kompozici se 
stanovuje obecný regulativ min. 1200 m2 na 1 rodinný dům. 

 
v Plochy občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) 

Pro obec jsou vytvořeny územní předpoklady pro doplnění potřebného občanské vybavení   
a nevýrobních služeb jak ve vhodných lokalitách v návaznosti na stávající zařízení, tak         
i u navrhovaných zařízení zimních sportů. Jejich náplň bude odvislá od společenské potřeby 
(schválené zastupitelstvem obce).  

 

v Plochy individuální rekreace  
V rámci koncepce územního rozvoje jsou vymezovány plochy pro individuální rekreaci 
v rámci nichž je počítáno s doplněním o vhodnou zeleň.  

 

v Plochy občanského vybavení (tělovýchova a sport) 
Funkce těchto ploch umožňují vybudování zařízení tělovýchovy a sportu, která slouží pro 
potřeby obyvatel i návštěvníků obce.  

 

v Plochy sjezdových tratí – v této kategorii jsou vymezeny plochy pro sjezdové tratě 
lyžařské, které budou doplněny o nezbytné dopravní a technické zařízení a vybavení,           
a další sportovní disciplíny posilující atraktivitu střediska. Jsou vymezeny vhodné prostory 
pro možnou výstavbu bobové dráhy a intenzivní provozování snowboardu. 
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v Plochy výroby 
Koncepce územního rozvoje obce umožňuje i přiměřený rozvoj výroby, respektive výrobních 
služeb, a to s přihlédnutím k reálným možnostem terénním, dopravním, ekologickým           
a zdrojovým.  

S ohledem na charakter obce v atraktivní krajině nemá výroba dominantní funkci. Významná 
je těžba krystalických vápenců a zemědělská výroba. Živočišná výroba              a technické 
zázemí rostlinné výroby jsou soustředěny do zemědělského areálu v jižní části obce. Ve 
střední části obce na západním okraji zástavby je objekt pro ustájení hovězího dobytka. 
S ohledem na obytné a rekreační kvality tohoto území se navrhuje změna funkce na 
obytnou. Zemědělci hospodařící na rodinných hospodářstvích mají dobytek ustájen v těchto 
objektech. 

Výrobní služby (tzn. drobnější výroba na bázi místních nebo dostupných surovin pro 
konkrétního zákazníka) mají s ohledem na podmínky doplňkový charakter. V návrhu se pro 
podnikatelské aktivity výroby a výrobních služeb vymezuje lokalita v k.ú. Velká Morava – 
v části “Na mlýně”. 

 

v Plochy a koridory technického vybavení 
Tyto plochy zahrnují návrhové plochy pro zařízení technického vybavení a současné i 
navrhované koridory inženýrských sítí.  

 
v Plochy a koridory dopravy 

Jedná se o zařízení a koridory dopravy a příslušných inženýrských sítí na úseku vodního 
hospodářství, energetiky a spojů. 

Upozornění: využití nových ploch navrhovaných do území nejvyšší známé inundace z roku 
1997 pro umístění staveb uvažované funkce je možné za předpokladu, že 
předmětná plocha nebude součástí stanoveného záplavového území. Do doby 
jeho stanovení je možno plochy využívat k navrhované funkci bez trvalých 
nadzemních staveb. 

  Podmínky:     1.   K územnímu řízení na zastavění plochy č. 53 u lyžařského areálu B a u plochy 
č. 90 u lyžařského areálu D bude doložena hluková studie s případnými 
návrhy protihlukových opatření, které zajistí splnění hygienických limitů hluku 
v cháněném venkovním prostoru navrhovaných staveb (pro bydlení 
i občanskou vybavenost). 

2. K územnímu řízení na výstavbu lyžařského areálu bude doložena hluková 
studie, která bude posuzovat hluk ze všech stacionárních zdrojů areálu a ze 
související dopravy k chráněnému venkovnímu prostoru staveb (stávajících 
i plánovaných). 

3. U územního řízení na bytovou výstavbu na ploše č. 56 u lyžařského areálu B 
a navržených ploch pro bytovou výstavbu, chráněnou občanskou vybavenost 
a rekreaci u lyžařského areálu D bude rovněž vyhodnocen hluk z areálu 
(studie nebo měření). 

4. V případě rozšiřování lyžařského areálu D o další vleky bude provedeno 
vyhodnocení hlukové zátěže z celého areálu ke stávající i plánované bytové 
výstavbě či chráněným objektům občanského vybavení.  
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NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE 

 
v Plochy zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Plochy ZPF (další údaje o kvalitě půdy jsou v kapitole Přírodní podmínky - pedologie) 
reprezentují v podstatě nezastavitelnou, volnou krajinu (orná půda, louky a pastviny).          
V řešeném území jsou stabilizované. Orná půda je jen při jeho jižní hranici.  

 

v Plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
Jedná se o pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (Lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak ve volné krajině, tak i v současně zastavěném 
území obce. 

 

 

v Plochy veřejné zeleně 
Koncepce Změny č. 1 ÚPO navrhuje vybraná území v obci do ploch veřejné zeleně, které 
budou sloužit potřebám každodenní rekreace obyvatel a návštěvníků obce a esteticky 
zvýrazní charakter obce. 

 

v Plochy zeleně mimo PUPFL 
Jedná se o zeleň rostoucí mimo les a to jak ve volné krajině, tak i v současně zastavěném 
území obce. Tyto plochy mají především funkci estetickou, ochrannoua izolační. 

 

v Vodní plochy a toky 
Jde o systém vodotečí, který má za úkol především bezpečně odvádět vody z území. Vodní 
toky a plochy jsou na území v podstatě stabilizované.  

 

v Plochy zařazené do územního systému ekologické stability (ÚSES) 
V řešeném území jsou plochy zařazené do prvků regionálního a místního významu, přičemž 
biocentrum regionálního významu je součástí biokoridoru nadregionálního významu. Jde     
o plochy podporující ekologickou stabilitu území. 
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1.B.5.  Limity využití území včetně stanovených záplavových 
území 

 

Limity využití území vycházejí z platných právních předpisů, vydaných správních 
rozhodnutí a závazné části schválené územně plánovací dokumentace (ÚPO Dolní Morava). 
Graficky vyjádřitelné limity jsou znázorněny ve výkrese č. 2.2 – Hlavní výkres s komplexním 
řešením celého území obce v měřítku 1:5000. 

 

Způsob využití území (dle údajů katastru nemovitostí) 

- současně zastavěné území obce (SZÚO) – plochy pozemků zastavěných a určených 
k zastavění územním rozhodnutím, které nabylo právní moci 

- SZÚO nesplňující ust. § 12 vyhlášky č. 13/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tzv. 
ostatní plochy 

 
V řešeném území se uplatňují následující limity: 

(hodnoty ochranných pásem, které zde nejsou konkretizovány, jsou uvedeny v příslušných 
kapitolách této Průvodní zprávy) 

ochrana přírody a krajiny 
- zásady ochrany přírody dle Plánu péče národní přírodní rezervace (NPR) Králický Sněžník 

(severní část řešeného území).  

- ochrana krajinného rázu - celé řešené území leží v Přírodním parku Králický Sněžník 

- ochrana biotopů výskytu chráněných a na bytí ohrožených živočichů – části řešeného území 
jsou součástí prostoru ”ptačího území Králický Sněžník” a evropsky významné lokality 
„Králický Sněžník“ v rámci programu NATURA 2000. 

- významné krajinné prvky “ze zákona”: les, vodní tok, rybník, údolní niva 

- prvky Územního systému ekologické stability (regionálního i místního významu)  

ochrana lesa 
- zásady ochrany jednotlivých kategorií ploch PUPFL včetně ochranného pásma 50 m 

ochrana podzemních a povrchových vod 
- Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

- významný vodní tok 

- ochranné pásmo vodního zdroje 

- provozní pásmo pro údržbu vodních toků (8 m od břehové čáry u významného vodního toku, 
6 m u ostatních vodních toků) 

ochrana staveb  
- veřejné pohřebiště včetně ochranného pásma 100 m 

ochrana památek  
- nemovitá kulturní památka 



Změna č. 1 ÚPO Dolní Morava – návrh 

 31

ochrana technické infrastruktury 

♦ pro zásobování vodou  

- ochranné pásmo vodojemu 

- ochranné pásmo vodovodního řadu a vodovodního zařízení 

- ochranné pásmo vodního zdroje 

♦ pro čištění odpadních vod  
- ochranné pásmo čistírny odpadních vod 

- ochranné pásmo domovní mechanicko-biologické čistírny odpadních vod 

- ochranné pásmo kanalizace 

♦ pro zásobování elektrickou energií  
- ochranné pásmo elektrické stanice pro transformaci VN/NN 

- ochranné pásmo nadzemních a zemních kabelových vedení VN a NN 

♦ pro přenos informací  
- ochranné pásmo dálkového telekomunikačního kabelu 1,5 m na obě strany 

ochrana dopravní infrastruktury 

♦ pozemních komunikací  
- ochranné pásmo silnice III. třídy 

- místní komunikace 

- rozhledové pole úrovňové křižovatky pozemních komunikací 

♦ železnice  
- ochranné pásmo 60 m 

 
ochrana měřičských značek (bodů), signálů a jiných zařízení 

Podle § 8 odst. 2 a § odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, jsou chráněny 
měřičské značky (body), signály a jiná zařízení. Nedodržením tohoto zákona dochází podle § 7 
písm. b) a c) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve 
znění pozdějších předpisů, k porušení pořádku na úseku zeměměřičství. 

Správcem základního bodového pole je Zeměměřičský úřad v Praze, podrobné bodové 
pole je ve správě územně příslušného katastrálního úřadu. 

záplavové území 
- nebylo dosud stanoveno 

 
Poznámka: 
- ostatní ochranná pásma uplatňující se u výše uvedených limitů jsou uvedena v příslušných 

kapitolách této Průvodní zprávy 
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1.B.6.  Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného 
území 

 

V rámci koncepčního řešení rozvoje obce  byly stanoveny plochy zastavitelného území 
s převažující funkční náplní, jak uvedeno v přehledu. 

  
Plochy zastavitelného území1)  
 

pořadové číslo plochy katastrální území výměra v ha druh funkčního využití 2) 

1 2 4 5 
3 Velká Morava 0,62 C 
12 Velká Morava 0,77 A 
18 Velká Morava 0,62 C 
19 Velká Morava 0,56 C 
20 Velká Morava 0,69 B 
23 Velká Morava 1,25 B 
26 Horní Morava 1,62 E22 
29 Velká Morava 0,51 B 
30 Velká Morava 6,2 C 
36 Horní Morava 0,82 C 
37 Horní Morava 0,96 C 
39 Horní Morava 0,82 C 
44 Horní Morava 1,75 A 
45 Horní Morava 0,52 A 
46 Horní Morava 0,65 A 
53 Velká Morava 3 B,C 
56 Velká Morava 1,85 A 
58 Dolní Morava 1,15 C 
59 Dolní Morava 0,65 C 
61 Dolní Morava 0,51 A 
66 Dolní Morava 0,95 A 
74 Dolní Morava 0,96 C 

75a Dolní Morava 0,6 C 
80 Velká Morava 0,52 A 
82 Velká Morava 0,99 A 
83 Velká Morava 0,6 A 
85 Velká Morava 0,55 C 
89 Dolní Morava 0,59 C 
90 Dolní Morava 3,42 B,C 
93 Dolní Morava 1,72 A 
95 Dolní Morava 0,65 A 

106 Velká Morava 1,57 A 
108 Dolní Morava 0,99 C 
110 Velká Morava 0,68 B,C 
112 Velká Morava 0,81 A 
113 Velká Morava 0,89 B 
118 Dolní Morava 2,54 A,C 
122 Dolní Morava 0,51 D 
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pořadové číslo plochy katastrální území výměra v ha druh funkčního využití 2) 

1 2 4 5 
123 Dolní Morava 0,6 D 
124 Dolní Morava 2,02 C 
125 Velká Morava 0,62 A 
130 Velká Morava 1,29 D 
131 Velká Morava 0,78 A 
134 Dolní Morava 0,69 A 
136 Velká Morava 6,06 C 
137 Velká Morava 56,67 C 
142 Dolní Morava, Horní 

Morava 
6,50 C 

144 Velká Morava 0,91 C 
145 Velká Morava 4,66 C 
146 Velká Morava 3,03 C 
149 Velká Morava 1,36 E4 

150, 151 Velká Morava 0,99 C 
152 Dolní Morava 0,9 A 
155 Dolní Morava 0,7 E11 
156 Dolní Morava 2,24 B 
159 Velká Morava 1,21 A 
181 Dolní Morava 3,30  C 
187 Dolní Morava 0,67 D 
192 Velká Morava 1,73 E11 

     

 
1)    Uvádějí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha 
2)     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD bydlení 

B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD obchod a služby 

C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD rekreace, sport 

D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD podnikání (zahrnuje např.  

   zemědělskou nebo průmyslovou výrobu, výrobní služby apod.) 

E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD jiné využití 

 

Poznámka:  Pořadová čísla ploch zastavitelného území jsou totožná s označením ploch 
uvedených v grafické části  2.5.  a v textové části - kapitola 1.B.12. 
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1.B.7.  Návrh koncepce dopravy, občanského                       
a technického vybavení a  nakládání s odpady 

 

1.B.7.1.  Doprava               
 

 
Širší dopravní vztahy 

Řešené území se rozkládá v okrajové severovýchodní části okresu Ústí nad Orlicí. 
Dopravní přístup do širšího území zajišťují především silnice I.třídy a to ve směru sever - jih 
silnice I/43 (Brno - Svitavy - Králíky - st.hranice), která má vazbu na silniční síť Polské republiky, 
a to prostřednictvím hraničního přechodu Dolní Lipka - Boboszów. Na ni v jižní části území 
navazuje silnice I/11 (Hradec Králové - Žamberk - Šumperk). Další významnou trasou je silnice 
II/312 (Žamberk - Králíky). Tato silnice je na západě připojena v prostoru Žamberka na silnici 
I/11 (Hradec Králové - Šumperk) a na východě v prostoru Dolní Lipky se připojuje na silnici I/43, 
od které se v Králíkách opět odpojuje a pokračuje východním směrem na Hanušovice.              
Z hlediska širších dopravních vazeb nepřímo souvisejí s územím dlouhodobé koncepční záměry 
vedení silniční sítě, které byly zapracovány do konceptu návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje. 
Tyto dlouhodobé záměry se týkají především vedení silnic I/11 a I/43. U silnice I/11 je 
uvažováno s jejím přeložením do zcela nové trasy a to od západu z prostoru obce Bredůvka 
severním směrem na Mladkov a dále sledující  trasu silnice II/312 s obchvatem obce Lichkov    
a s napojením na silnici I/43 u Dolní Lipky. Vedení silnice I/11 od Červené Vody směrem na 
Šumperk by zůstalo ve stávající trase. U silnice I/43 jsou navrhovány jednotlivé stavby řešící 
stávající dopravní závady. Jsou to především odstranění nevyhovujícího podjezdu železniční 
tratě u obce Dolní Lipka, jihozápadní obchvat Králík a vyrovnání směrových oblouků u Červené 
Vody. Dlouhodobým záměrem je však vedení tohoto dopravního tahu ve zcela nové trase, a to   
i případně v  kategorii rychlostních komunikací jako R43 (Wroclaw - Brno).  

Kromě silniční dopravy je v širším území zastoupena i železniční doprava, a to 
železničními tratěmi č. 024 Ústí n/Orl.- Letohrad - Lichkov - Hanušovice a č. 025 Dolní 
Lipka - Štíty. Z širších hledisek má pro území dopravní význam především úsek železniční 
tratě č.024 Letohrad - Lichkov s vazbou na hraniční přechod Lichkov - Miedzylesie do Polské 
republiky. 
 
KONCEPCE ŘEŠENÍ 
Silniční síť 

Územím je dnes vedena pouze silnice III/31227, která je jižně připojena v prostoru 
Červeného Potoka na silnici II/312. Odtud je vedena severním směrem v údolní poloze a je 
ukončena v prostoru parkoviště a točky autobusů. Silnice III/31227 zůstane i nadále hlavní         
a jedinou přístupovou komunikací do prostoru Dolní Moravy. Její vedení je možno považovat za 
stabilizované a její případné úpravy se  dotýkají pouze jejího šířkového uspořádání, v rámci 
něhož by měli být vybudovány zálivy pro autobusové zastávky a její šířkové uspořádání 
doplněno o chodníky, a to alespoň jednostranně. Na ni pak navazují obslužné místní 
komunikace s omezeným přístupem. Okrajově zasahuje do území i silnice III/31222 vedoucí od 
Horní Lipky do prostoru Horní Moravy. Obě silnice jsou pak navzájem propojeny místní 
komunikací vedoucí ovšem ve značně složitých směrových a sklonových poměrech. Silnice 
III/31227 je v podstatě jedinou přístupovou silnicí do tohoto prostoru a tak je na ni vázána 
veškerá dopravní obsluha. Jednotlivé objekty jsou na ni většinou přímo napojeny nebo jsou 
připojeny prostřednictvím obslužných místních komunikací.  
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Železniční doprava 

Územím nejsou, kromě krátkého úseku železniční tratě procházejícího jižní částí území, 
vedeny železniční tratě. Jižně je od území je tak vedena železniční trať regionálního charakteru  
č.025 Dolní Lipka – Štíty se železniční zastávkou v Červeném Potoce. Pro dopravní obsluhu má 
však minimální význam.  
 
Místní komunikace  

V území zajišťují místní komunikace jednoznačně pouze přístup k jednotlivým objektům. 
Vzhledem ke složité konfiguraci terénu jsou většinou slepě ukončeny a jsou dopravně vázány 
přímo na silnici III/31227. Jejich dopravnímu významu tak odpovídá i jejich současné                   
i navrhované šířkové uspořádání, které odpovídá kategorii jednopruhových obousměrných 
komunikací s výhybnami. V naprosté většině se to týká pouze přístupových komunikací 
k jednotlivým objektům či pozemkům a to jak nově navrhovaných, tak i komunikace zlepšující 
dopravní přístupnost stávajících ploch zástavby.  

Dále je v konceptu řešení uvažováno s obnovou historického propojení a to od 
zemědělského areálu směrem do Horní Lipky v kategorii významné účelové komunikace. 
Navrhováno je rovněž vybudování několika dalších účelových komunikací nezbytných pro 
zajištění vhodné dopravní přístupnosti. 

 

Doprovodná zařízení dopravy 

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 na  úbočí pod lesem navrhován jeden lyžařský 
vlek délky asi 550 metrů. 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 
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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 17 500 m2.  Celková parkovací plocha 27 500 m2  umožňuje 
parkování 1 050 osobních automobilů (po 25 m2) – tzn. 25 700 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       
– 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. 

 

Hromadná doprava 

Hromadná doprava je a bude i nadále zajišťována autobusovými linkami. Současným 
provozovatelem je soukromá autobusová doprava Pinkas a jsou zde vedeny linky 700020 
Králíky – Dolní Morava a 700080 Králíky – Prostřední Lipka – Horní Lipka – Dolní Morava. 
Zastávky jsou umístěny při silnici III/31227 v odpovídajících  dostupových  vzdálenostech.        
U nich se pouze přepokládá zřízení zastávkových zálivů.  

 
Pěší a cyklistická doprava 

Pro pěší dopravu v obci je nutno vybudování alespoň jednostranného chodníku podél 
silnice III/31227 v části od prodejny potravin do prostoru severní části Velké Moravy. 

Vzhledem k turistické atraktivitě území je jím vedena poměrně hustá síť značených 
turistických pěších tras s převládající vazbou na prostor Kralického Sněžníku a dále i na 
turistické hraniční přechody do Polské republiky.  

Dále je územím vedena  základní značená cyklistická trasa a to cyklotrasa Orlické Hory, 
na kterou jižně od Dolní Moravy navazuje Českomoravská trasa vedoucí směrem na 
Hanušovice. Pro potřeby  cyklotras místního charakteru je nutno využívat stávajících cest. 
 

Hraniční přechody 

 S ohledem na charakter území jsou zde situovány pouze hraniční přechody pro pěší 
turistiku, a to Horní Morava – Jodlów a Kralický Sněžník – Snieźnik. 
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1.B.7.2.  Občanské vybavení 

 

 
Pro potřeby zpracování Změny č. 1 jsou plochy pro tuto funkci členěny do 2 skupin: 

1. občanské vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) 
a 

2. občanské vybavení (tělovýchova a sport). 

 

Přehled konkrétních zařízení občanského vybavení: 
 
SPRÁVA A ŘÍZENÍ 
Stav: 

• Obecní úřad  

• Pošta v Králíkách 

• Matrika v Králíkách 

• Finanční úřad v Žamberku 

• Stavební úřad v Králíkách 

• Kostel sv. Aloise na Dolní Moravě  

• Hasičská zbrojnice (Dolní Morava) 

Návrh: 

• Objekt pro správu, řízení a společenské aktivity obce 

 

OBCHOD 
Stav: 

• V obci Dolní Morava se nachází soukromá prodejna potravin - rozšíření 

Návrh: 

• Prodejna potravin v části Horní Morava 

 
SLUŽBY 
Stav: 

• Veškeré služby dostupné ve městě Králíky, kromě advokátních služeb – v obci Těchonín      
a Červená Voda 

• Instalatérství  

• Hřbitov na Dolní Moravě 
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ŠKOLSTVÍ  
Stav: 

• Mateřská škola - děti dojíždějí do Červeného Potoka 

• Základní škola - děti dojíždějí do města Králíky 

• Střední a učňovské školství - dojíždí se do města Králíky i do celého Pardubického                              
a Královéhradeckého kraje 

• Vyšší školy a vysoké školy – dojíždí se do škol po celém kraji, ale i mimo něj 

• Základní umělecké školy – ve městech Králíky a Jablonné nad Orlicí 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 
Stav: 

• Zdravotní středisko - v Králíkách, za odbornými lékaři občané dojíždějí do Červené Vody      
či mimo region do Ústí nad Orlicí nebo do Lanškrouna  

• Zařízení nemocničního typu - (Aeskulap Červená Voda, s.r.o.) v Červené Vodě, má zde své 
sídlo středisko rychlé záchranné pomoci, a je zde také provozována pohotovostní služba 

• Akutní péče - poskytována v Okresní nemocnici v Ústí nad Orlicí nebo v Nemocnici               
v Šumperku 

• Letecká záchranná služba – v Červené Vodě heliport, V Čenkovicích stanoviště horské 
služby 

• Horská služba - na Dolní Moravě 

Návrh: 

• Ambulantní ordinace všeobecného lékařství, případně i odborných lékařů (doporučuje se 
uplatnit časovou segregaci) 

 
SOCIÁLNÍ PÉČE 
Stav: 

• Sociální péče - poskytována ve 3 zařízeních rezidenčního typu (Domov důchodců v Červené 
Vodě, ve dvou domech s pečovatelskou službou v Jablonném nad Orlicí a Králíkách             
a v Penzionu pro důchodce v Bystřeci), další zařízení tohoto typu – domy s pečovatelskou 
službou v Lanškrouně a Žamberku 

• Služby terénní asistenční jsou poskytovány ve formě pečovatelské služby ve městech 
Jablonné nad Orlicí a Králíky a v obci Červená Voda 

• Kluby důchodců působí v Bystřeci, Červené Vodě a Jablonném nad Orlicí 

• Peněžní sociální dávky - vypláceny Městským úřadem v Králíkách 

 
KULTURA  
Stav: 

• Obecní knihovna  - umístěna v budově OÚ Dolní Morava 

• Veřejný sál - v budově hasičské zbrojnice 
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UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Stav: 

• Restaurace – Moravská krčma, U Vendy, U Marcelky 

• Hotely – Morava, Sněžník, Prometheus a Sport hotel  

• Penziony – Horal, Moravanka  

• Ubytovny – U Bohouše, Vojenská a Hanušovická lesní a.s., chata Vilemína 

• Areál srubů – Větrný vrch 

Návrh: 

• 2 penziony v návaznosti na lyžařský areál v lokalitě A 

• 1 penzion v návaznosti na areál zimních sportů v lokalitě D 

 

INDIVIDUÁLNÍ REKREACE (IR) 
Stav: 

• Objekty IR (60) 

Návrh: 

• Objekty IR (70) 

 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
Stav: 

• Areál snů – hřiště, plocha určená pro kulturní akce 

• Tělocvična - Králíkách 

• Krytý bazén a umělá ledová plocha – v Ústí nad Orlicí, Chocni nebo Šumperku 

• Koupaliště - v Letohradě či Žamberku 

• Kurty na tenis, hřiště na volejbal a minigolf, lyžařský areál – v obci Dolní Morava (lokalita A) 

Návrh: 

• Lyžařské areály (lokality B, C, D) 

• Lyžařská škola (lokalita B) 

• Snowboard (lokality B, D) 

• Bobová dráha (lokalita D) 

• Koupaliště 

• Místo dalekého rozhledu (v případě, že záměr nebude realizován Polskou republikou na 
stávajících základech původní věže na polské straně) 



Změna č. 1 ÚPO Dolní Morava – návrh 

 40

1.B.7.3. Vodní hospodářství 

 

V zájmovém území se nenachází žádné staré zátěže životního prostředí (údaj Obecního 
úřadu).  

Stálí obyvatelé obce i většina rekreačních objektů jsou zásobováni z několika zdrojů, 
navzájem nepropojených. Na veřejný vodovod je napojeno 72 % obyvatel, jedná se o střední     
a dolní část obce. Vodovod je zhotoven převážně z PVC 110. 

Horní část obce využívá vlastních jímacích objektů s případnými skupinovými vodovody. 
Jedná se o studny, vrty a prameniště určené k individuálnímu zásobování vodou. 

Na základě terénních pochůzek lze konstatovat, že většina těchto objektů je ve špatném 
technickém stavu. Kvalita jímané vody není sledována a je tímto stavem ohrožena. 

 

Zásobování vodou 
 
Průzkum 

Obyvatelé obce Dolní Morava jsou zásobováni z vlastních studní a jímacích objektů 
(horní část obce). Kvalita vody není doložena ani pravidelně sledována. Střední a dolní část 
obce je zásobena z obecního vodovodu. Voda je napouštěna z jímacích objektů do vodojemu 
70 m3. Tento vodovod má ve správě obec.  

Vodovodní řady mají profily 80 – 100 mm, materiál potrubí je PVC. Řady jsou ve 
vyhovujícím stavu. 

Rozbor 

Zásobování vodou obce Dolní Morava vyhovuje jen částečně, lokální zdroje vody mají 
sice zatím dostatečnou vydatnost, ale není sledována kvalita těchto vod. Předpokládá se 
zvýšená radioaktivita, přesahující hodnoty uvedené ve vyhlášce 376/2000 Sb., kterou se 
stanovují požadavky na pitnou vodu a četnost její kontroly. 

Do budoucna je nutno uvažovat s přivedením vody z hygienicky zabezpečeného zdroje   
i pro horní část obce. Rovněž bude nutné zajistit další zdroje pro zásobování stávajícího 
vodojemu 70 m 3. Uvažováno bylo o využití stávajícího vrtu pro hotel Sněžník, který vykazuje 
přebytky cca 2 l.s –1 . 
 

Návrh 

Obyvatelé obce Dolní Morava budou zásobování nadále z veřejného vodovodu. Potřeba 
vody je řešena pro cílový počet osob: 
 
Obyvatelstvo 
Dolní Morava – stávající zástavba   311 osob  311 x 110  34,2 m3.den-1 

Dolní Morava – navrhovaná zástavba  100 RD x 5 os  500 x 110  55,0 m3.den-1 

Celkem obyvatelstvo   811 osob               89,2 m3.den-1 
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Vybavenost - návrh 
Pensiony     3 x 40 osob  120 x 110  13,2 m3.den-1 

Lyžařská škola    1 x 50 osob    50 x 110    5,5 m3.den-1 

Vybavenost vleků    4 x 50 osob  200 x   20    4,0 m3.den-1 

Agrofarma          20  osob    20 x 150    3,0 m3.den-1 

Zdravotnictví, spolková činnost       10  osob    10 x 150    1,5 m3.den-1 

        

Celkem vybavenost                     27,2 m3.den-1 

Potřeba vody celkem obyvatelstvo + vybavenost              116,4 m3.den-1 
    

Qp         1,3   l.s-1
 

Qd     1,3   x 1,5   1,95 l.s-1 

Qh     1,95 x 1,8   3,51 l.s-1 

 

Ve výpočtu nejsou zohledněny potřeby zemědělství, jejichž pokrytí je předpokládáno 
z dosavadních vlastních zdrojů. 

Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že stávající vodovod není schopen pokrýt 
předpokládaný nárůst počtu trvale i přechodně bydlících obyvatel a navrhovaných služeb, resp. 
rozvoje občanské vybavenosti a nemá dostatečnou kapacitu z hlediska zásobování požární 
vodou. Navrhujeme proto v případě realizování všech plánovaných rozvojových ploch                
a občanské vybavenosti přístavbu jedné komory vodojemu o kapacitě cca 50 - 70 m3, 
alternativně je možné vybudovat druhý VDJ v severní části obce – umístění zakresleno ve 
výkresové části. Jako zdroj pitné vody lze využít navržené jímací zařízení v říční nivě řeky 
Moravy. U tohoto zařízení bude nutné vybudovat ATS (automatickou tlakovou stanici). 

Zásobování rozvojových ploch vodou je možné realizovat ze stávajícího rozvodu vody 
v obci. Po výstavbě navržené trasy vodovodu v severní části obce, je možné přilehlé rozvojové 
plochy napojit z tohoto vodovodu. 

Kapacita stávajícího vodojemu je v současné době dostatečná. Pro zásobování 
navrhovaného rozšíření vodojemu bude také nutné posílit, vybudovat nové zdroje pitné vody. 
Alternativně je možno využít stávající vrt pro hotel Sněžník, který vykazuje přebytky cca 2 l.s –1 . 

Dále navrhujeme provedení podrobné dokumentace na stávající jímací objekty 
v soukromém vlastnictví, včetně sledování jejich vydatnosti a kvality. Výsledkem by měl být 
podklad pro legalizaci těchto jímacích objektů a jejich uvedení do vyhovujícího stavu.  

 
KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
Průzkum 

V obci Dolní Morava není realizována systematická splašková ani dešťová kanalizace. 
Dešťové vody jsou svedeny převážně na terén a odváděny povrchově do vodoteče. Vzhledem 
k roztříštěné zástavbě s minimálními zpevněnými plochami je množství dešťových vod 
zanedbatelné. Zneškodňování odpadních vod je prováděno částečně v septicích s vyústěním 
předčištěných odpadních vod do vodoteče (Moravy).  

Části obce jsou napojeny na lokální ČOV, zřízené v souvislosti s výstavbou hotelů, 
penzionů a zařízení pro podnikovou rekreaci. 
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Rozbor 

V obci Dolní Morava není možno uvažovat o realizaci splaškové kanalizace a centrální 
ČOV. To je dáno značně rozptýlenou zástavbou (délka obce cca 6 km) a velkou finanční 
náročností výstavby.  

Ekonomicky výhodnější variantou je zachování stávající  koncepce skupinových ČOV 
s možností výstavby nových kanalizačních okrsků zakončených ČOV. 

 
Návrh 

V obci Dolní Morava navrhujeme, v souladu se stávajícím trendem, výstavbu 
skupinových ČOV, umístěných vždy u navržených rozvojových ploch.  

Navržené ČOV by měly cílovou kapacitu vždy dle počtu EO v jednotlivých rozvojových 
plochách. Vyčištěné vody budou vypouštěny do Moravy.  

Stávající objekty by měly přejít z hrubého předčištění v jednotlivých septicích na 
domovní ČOV. Dešťové vody budou i nadále odváděny přímo do toku obvykle povrchově, 
v odůvodněných případech ověřené výpočtem. 
 

 
VODNÍ TOKY A PLOCHY 

 
Průzkum 

Dominantní tok obce Dolní Morava je vodoteč Morava s přítoky Kopřivák, Poniklec, 
Hluboký p. Kamenický p., Mlýnský p. a ostatní bezejmenné vodoteče. Západní okraj spadající 
do povodí Orlice má číslo hydrogeologického pořadí 1-02-02-08 (povodí Lipkovského                
a Heřmanického potoka). 

 

Číslo hydrologického pořadí 

Povodí Moravy: 

• Morava  č. h. povodí  4-10-01-001,     celková plocha povodí  43,054 km2  

  

Kvalita vody v Moravě není v tomto místě sledována, odhaduje se ve třídě II – III. 

 

V obci je malá vodní nádrž - rybník o ploše cca 2 200 m2. Zdroj vody pro tuto nádrž je 
řeka Morava. V řešeném úseku Moravy je dále několik menších rybníčků obecního významu. 

Ve výkresové části dokumentace územního plánu je zakreslena hranice skutečné 
inundace povodně z roku 1997. 

 
Rozbor 

 
Veškerá činnost musí odpovídat  revitalizačním opatřením v rámci ochrany krajiny          

a přírody vyplývajících z ,, Regionální koncepce “. 
Rybník bude udržován v provozuschopném stavu. 
Koupání v obci je problematické, není zde vhodná vodní plocha, které by bylo možné 

k tomuto účelu využít.  
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Návrh 
 
Pro ochranu obce před povodněmi navrhujeme omezit další rozvoj zástavby v těsném 

sousedství vodního toku a tím omezit výšku škod při povodňových průtocích. V lokalitě 
východně od kostela doporučujeme postavit hráz poldru pro zachycení přívalových vod. 

Části stávajícího toku, pro tento účel vhodné, doporučujeme revitalizovat tak, aby se 
v případě nízkých průtoků voda maximálně zadržela v krajině a zpomalil se její odtok. 

Věnovat pozornost břehovým porostům, v dolní části pod obcí udržovat stávající stav, 
v obci a nad obcí provést doplnění porostů pro oživení toku. 

 

Pro využití řešeného území se uplatňují následující ochranná pásma a opatření: 

• Ochranné pásmo stávajících vodovodních a kanalizačních řadů (dle § 23 zákona 274/2001 
Sb.1,5 m od vnějšího okraje potrubí) 

• Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  

• Vyhláška MZd č 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 
četnost její kontroly 

• Ochranné pásmo vodárenských a kanalizačních objektů (oplocení) 

• Ochranné pásmo ČOV dle TNV 

• Hranice inundace 

• U stávajících toků 6 m široký provozní pruh u vodních toků dle druhu opevnění břehů          
a vegetace od břehové čáry na obě strany. 
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1.B.7.4.  Zásobování elektrickou energií, telekomunikace 

 
 
ELEKTROROZVODY 
 

Provozovatel el. sítě:             VČE a.s. – Provozní správa Východ se sídlem v České Třebové     

 

Stávající stav 
Zásobování obce Dolní Morava elektrickou energií je řešeno systémem 22 kV vedením VN 

282 (rozpínací stanice  Králiky – Dolní Morava) z transformovny 110/22 kV Jablonné nad Orlicí. 
Napojení stávajících elektrických stanic v řešeném území je provedeno výhradně nadzemním 
vedením VN. Mimo zmíněný systém 22 kV, neprochází předmětným územím žádná další  vedení 
VN ani VVN.     

  Prostor obce Dolní Morava zásobuje 13 elektrických stanic 22/0,4 kV. Z uvedeného počtu 
zajišťuje odběr obyvatelstva a drobných služeb 6 TS ve vlastnictví a.s.VČE s instalovaným 
transformačním výkonem 1620 kVA. Odběr rekreačních objektů s vlastní stanicí zajišťuje 6 TS 
s instalovaným transformačním výkonem 3230 kVA. Některé z těchto stanic podílejí se na 
zásobování distribučního odběru. TS 954 bývalého lomu podniku ČMPK  je v současné době mimo 
provoz. V následující tabulce je uveden přehled stávajících trafostanic v jednotlivých odběrových 
směrech, včetně technických parametrů. 

 

  Číslo 

    TS 

 Název     Druh 

     TS 

          Transformátor v kVA   Majitel 

  instalovaný     výhledový 

    75  Dolní Morava  příhradová 250 250 cizí 

    418  Dolní Morava - hotel zděná 630,1000 630,1000 cizí 

    445  Dolní Morava – u Školy  příhradová 400          400     VČE 

    507  Dolní Morava  

– hotel Sněžník 

  2sl.-bet         630          630     cizí 

    653  Dolní Morava  

– Rudá hvězda 

 příhradová         400          630     cizí 

    655    Dolní Morava – obec l   příhradová         400          630     VČE 

    656  Dolní Morava – Vč. Vak  příhradová         250          630 VČE 

    915  Dolní Morava – U kravína      2sl.-bet.         160          630      cizí 

    954  Dolní Morava – ČMPK        2sl.-bet.         160  mimo provoz        cizí 

   1018  Dolní Morava – Pikaz,Brno     příhradová         160          630 VČE 

   1118  Dolní Morava – školní střed.     2sl.-bet.         160          630      cizí 

   1271  Dolní Morava – u Dolečku    2sl.-bet.         160          630     VČE 

   1279  Dolní Morava - obec ll    2sl.-bet.         250           630     VČE 

Celkový instalovaný transformační výkon v kVA 1620/3230     3550/4400  VČE/cizí 
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Rozvod systému VN 

V letech 1999 - 2000 byla provedena rekonstrukce vedení VN 261 (TR Jablonné nad 
Orlicí – Králiky) na 2x22 kV s číselným označením VN 260 a 261. Technickým důvodem 
rekonstrukce bylo posílení výkonového zásobování nejen stávajícího, ale i výhledového odběru 
severně od napájecího bodu 110/22 kV Jablonné nad Orlicí jmenovitě města Králiky, kde 
zásobování elektrickou energií bylo na hranici únosnosti. V současné době projevují se 
provozní problémy u systému VN z hlediska zásobování elektrickou energií. Pro zajištění 
provozní jistoty u systému VN, připravuje a.s.VČE, propojení stávajících vedení VN 
zásobujících obec Horní Lipka s vedením VN pro obec Dolní Morava. Navrhované propojení 
v části Horní Morava, buce v zastavěné i zastavitelné části směrem k T1 provedeno kabelovým 
vedením VN. zajistí zásobování odběrů u obou obcí ze dvou stran pro případ mimořádné 
situace.  

Rozvod nízkého napětí v obci je proveden normalizovanou soustavou 400/230 V, 50 Hz 
s ochranou nulováním. V roce 1995 byla zahájena komplexní obnova místní sítě NN v jižní a střední 
části obce. Rozvod sítě NN je z podstatné části  řešen nadzemní sítí. Ve střední části obce                 
a v prostoru  nové výstavby RD je uplatněn v menším rozsahu zemní kabelový rozvod.                      
Z rozvodného systému NN zbývá obnovit místní síť v severní části obce. S ohledem na rozptýlenou 
zástavbu obce nepředpokládá se plošná kabelizace systému NN. Mimo veřejný energetický systém 
a.s.VČE je v rámci obce provozováno 6 malých vodních elektráren (MVE), které spolupracují se 
systémem NN. Dle dostupných informací dosahuje celkový instalovaný elektrický výkon MVE 250 
kW s roční dodávkou elektrické energie do sítě NN ve výši 990 MWh. Přestože jejich energetický 
přínos je lokálního významu a plně závislý na klimatických poměrech, nelze opomenout jejich přínos 
v zásobování obce elektrickou. energií. 

 

Posouzení stávajícího stavu  
 S ohledem na technické možnosti stávajících TS lze výhledové výkonové požadavky 
stávající zástavby a v ojedinělých případech nové výstavby, včetně podnikatelských aktivit z  části 
zajistit ze stávajících transformačních stanic výměnou stávajících transformátorů za výkonově vyšší 
jednotky. Podstatně jiná situace je u lokalit s vyššími výkonovými požadavky, kde zásobování 
elektrickou energií vyžádá si realizaci samostatné TS. Současná koncepce zásobování systémem 
22 kV zůstane i ve výhledu zachována. Nepředpokládá se kabelizace systému VN.  
 

Současný maximální elektrický příkon  

Celkový příkon řešeného území nelze přesně stanovit vzhledem k tomu, že a.s.VČE 
neposkytuje údaje o maximálním zatížení v jednotlivých elektrických stanicích. Z tohoto důvodu je 
současný příkon řešeného území stanoven odhadem z instalovaného transformačního výkonu v TS. 
U stanic zásobujících obyvatelstvo, služby a drobný podnikatelský odběr je předpokládáno výkonové 
využití ve výši 70% a cosϕ = 0,9. U převažujících odběrů rekreačního charakteru ve výši 60% a cosϕ 
= 0,95. Přitom  vzájemná soudobost odběrů nepřesahuje hodnotu 0,8. V řešeném území je výrazně 
uplatněno elektrické vytápění, především u rekreačního odběru. 

 

odběr nesoudobý el. příkon v kW soudobý el. příkon v kW 

obyvatelstvo a služby 1020 820 

rekreace, hotely 1840 1470 

celkem 2860 kW 2290 kW 
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Návrh 
Územní plán obce předpokládá výstavbu 70 rodinných domů, včetně posílení občanské 

vybavenosti. Dále je zachována prostorová rezerva pro dalších 30 RD. Rozhodujícím faktorem pro 
stanovení výhledové potřeby elektrické energie je způsob vytápění. S ohledem na připravovanou 
plynofikaci obce lze očekávat, že elektrického vytápění (15 kW/RD, při soudobosti odběrů 0,9) 
nepřesáhne 5% výši u nových RD. U zbývající části nových  RD tj. bez elektrického vytápění, bude 
brána v úvahu elektrifikace ve stupni ”B” dle ČSN 332130 (11 kW/RD, při vzájemné soudobosti 
odběrů 0,6). U stávající zástavby je očekáván roční  výkonový nárůst 1,3%, t.j. navýšení oproti 
současnému odběru elektrického výkonu o cca 23%. Jelikož nelze vyloučit případně vyšší zájem o 
elektrického vytápění, bude ponechána pro jeho případný rozvoj výkonová  rezerva v elektrických 
stanicích zásobujících odběr obyvatelstva.  

Výkonové zajištění stávajících  rekreačních objektů řešeného území nedozná podstatných 
změn. Při současném trendu snižování energetické náročnosti je u současného rekreačního odběru, 
uvažován roční přírůstek elektrického příkonu ve výši 1,2 % (k = 1,210) k roku 2020.Z hlediska 
zajištění elektrického příkonu bude možné vykrýt případné vyšší nároky odběru nežli jsou 
předpokládány ze stávajících stanic. Nevylučuje se ovšem nárazový požadavek na elektrický příkon 
vznikem nepředpokládaného nového odběru vzhledem k tomu, že v návrhu územního plánu je 
navrhováno určité rozšíření rekreačních ploch bez bližší specifikace. Výkonovou bilanci může ve 
výhledu ovlivnit v současné době opuštěný lom (TS 954). Jeho případné zprovoznění nebylo v době 
zpracování územního plánu obce hlášeno. 

 

Shrnutí výše uvedených výkonových předpokladů je uvedeno v následující tabulce: 

       lokalita 

 

obyvatelstvo a služby (zástavba) rekreace nesoudobý 

příkon řeš.území. 

očekávaný 

výhled. příkon stávající navrhovaná celkem 

Dolní Morava 1260 kW     695 kW   1955 kW 2230 kW        4185  kW      3350 kW 

  

Zajištění výhledového příkonu 

 
Způsob zásobování řešeného území zůstane i ve výhledu nezměněn, tj. napětím 22 kV 

z vedení VN 282. Předpokládaný celkový výhledový elektrický příkon obce  v oblasti spotřeby 
obyvatelstva a služeb t.j. odběr řešený ze stanic a.s.VČE  (1955 kW), vyžádá si při 70% využití 
transformace a účiníku 0,9 instalovaný transformační výkon ve výši 3100 kVA. Vzhledem 
k tomu, že u některých stanic nelze plně využít jejich výhledovou výkonovou kapacitu, bude 
počet transformačních stanic postupně rozšířen o další 2 stožárové TS. Jelikož řešené území 
tvoří dvě odběrové zóny, bude rozvoj systému VN a elektrických stanic řešen následovně:  

Pro zlepšení  zásobovací situace v severozápadní části obce bude současně 
s propojovacím vedením VN (Horní Lipka – Dolní Morava) realizována stožárová TS (T1). Malá  
výkonová rezerva u stávajících TS 75, 445, 507, 653 a 655 která bude překážkou rozvoje 
území, vynutí si  ve výhledu výměnu stávajících TS za výkonově vyšší typy. Dalším prostorem, 
který výhledově vyžaduje výkonové posílení je jižní část obce. Navrhovaná TS (T2) je situována 
k okraji výhledového prostoru sportovního areálu a podnikatelských záměrů. Výstavba nových 
energetických zařízení má stanovena zákonem č.458/2000 Sb. ochranná pásma, která nutno 
respektovat. Případná přeložka elektrického vedení  nebo jeho technická úprava, bude se 
strany a.s.VČE posuzována v souladu s výše uvedeným zákonem dle § 47. 
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Rozvod systému NN 

V souladu s požadavky provozní složky a.s.VČE, budou při realizaci nové výstavby 
dodržována následující pravidla: 
 
a)  napojení nových samostatných RD bude řešeno ze stávající NN sítě i za předpokladu její        
     úpravy 
b) napojení lokalit s větší energetickou náročností bude provedeno pomocí kabelového   vedení 

NN z nových TS nebo ze stávajících TS po jejich technologické úpravě. 

Způsob napojení na rozvodnou síť a použití rozvodného systému (NN kabel nebo 
nadzemní vedení), určí provozní složka a.s. VČE.  

 

Ochranná pásma elektrizační soustavy 
Dle zákona č. 458/2000 Sb. s platností od 1.1.2001, §46 a v souladu s § 98, odst. 2, 

který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona 
č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb. §19 (s účinností od 1.1.1995) jsou pro zařízení 
v elektroenergetice platná následující ochranná pásma. 

 

                        Zařízení Dle zákona 

č. 79/1957 Sb. 

       

Dle zákona 

č. 222/1994 Sb. 

     

Dle zákona 

č.458/2000 Sb. 

                

nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace 10 7 7 

podzemní kabelové vedení do 110 kV,vč. měřící  
a zabezpečovací techniky 

          

1 

         

1 

                  

1 

elektrické stanice 30 20 - 

vestavěné zděné elektrické stanice od obestavění - - 1 

stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 

výrobny elektřiny, od oplocení nebo zdi 30 20 20 

 

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě 
strany. V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo příslušné distribuční 
soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů 
podpěrných bodů nadzemního vedení. U zděných TS od oplocení nebo zdi. Ochranné pásmo 
pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídící, měřicí                       
a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. Vzhledem k tomu, že 
zákon č. 222/1994 Sb. zahrnoval  pojem elektrické stanice, jako všeobecný, nebylo ochranné 
pásmo děleno dle provozního napětí, proto se jeho vymezení vztahovalo pro napětí od VN až 
po VVN.   
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TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE 
 

Obnova telekomunikační sítě v obci s přechodem na digitální provoz, byla dokončena v roce 
1997. Nová síť umožňuje připojení všech potenciálních telefonních účastníků v obci s možností 
všestranného napojení. Do digitální ústředny je zaveden dálkový optický kabel Žamberk – Velká 
Morava společnosti ČESKÝ TELECOM a.s. 

Příjem televizního signálu je v řešeném území problematický. V obci jsou využívány signály 
ze vzdálených TV vysilačů. Lze zachytit program stanic ČT 1 a Nova. Příjem programu ČT 2 je 
v celém řešeném území nevyhovující. Vzhledem k této situaci předpokládá se výstavba televizních 
převaděčů. Přes prostor řešeného území neprocházejí žádné radioreléové trasy s horizontálním 
ochranným pásmem. 
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1.B.7.5. Zásobování teplem, plynem 
 

 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
 
Současný stav 

Řešené území obce Dolní Morava zahrnuje dvě charakteristické zóny. Především je to 
ta část, kde stávající zástavbu tvoří rodinné domy nebo venkovská stavení. Mimo bytovou 
zástavbu je zde soustředěna výrazná rekreační zástavba nacházejí se v řešeném území a dále 
objekty pohostinství, prodejny smíšeného zboží a větší objekty občanské vybavenosti. 
Průmyslové objekty se v této lokalitě nevyskytují mimo zemědělské středisko.  Druhou 
podstatně výraznější část řešeného území tvoří rekreační objekty, které jsou z hlediska 
inženýrských sítí zajištěné. Obec Dolní Morava (včetně rekreačních lokalit) není v současné 
době plynofikována. 

Vytápění stávajících objektů v obci se řeší v podstatné míře kamny na tuhá paliva nebo 
malými systémy ústředního vytápění se zdroji tepla rovněž na tuhá paliva do výkonu max. 50 
kW. Uplatnění elektřiny k vytápění u bytové výstavby je ojedinělé. U rekreačních objektů            
a občanského vybavení je výrazně použito elektrické vytápění. Individuální rekreační objekty 
(chaty) využívají k případnému vytápění (vzhledem k tomu, že se jedná o sezónní využívání), 
tuhá paliva ojediněle k přitápění elektřiny. 

 

Současná potřeba tepla u stávajících objektů 

Dle posledního sčítání je v obci Dolní Morava celkem 74 obydlených rodinných domů. 
Pro výpočet potřeby tepla je pro rodinný domek uvažováno s hodnotou 0,015 MW/RD.              
U občanské vybavenosti, která je značného rozsahu se její potřeba tepla odhaduje na cca 
0,200 MW. Vzhledem k tomu, že údaje o el. výkonu potřebném k vytápění hotelových objektů  
nejsou k dispozici, odhaduje se jejich požadavek ve výši 0,950 MW U individuální rekreace 
(chaty), nelze výkon stanovit. Celková potřeba tepla u stávajících objektů je odhadována na 
cca: 

                                                      

                                                       2,260 MW 

 

Návrh řešení 

Aby nedocházelo k dalšímu zhoršování životního prostředí a čistoty ovzduší (vzhledem 
k tomu že se jedná o rekreační prostor) je nutné pro zásobování teplem využívat paliv a energií, 
které mají nejmenší vliv na zhoršení kvality životního prostředí. V prvé řadě je nutné snižovat 
energetickou náročnost objektů, tj. minimalizovat potřebu tepla na vytápění a ohřev užitkové 
vody. Z tohoto důvodu je nutné stavební konstrukce nových objektů navrhnout podle ČSN 
730540 : 1994 – Tepelná ochrana budov, případně její novelizace. Rovněž u stávajících objektů 
je žádoucí před přechodem na ušlechtilé druhy  paliv a energie provést v souladu s výše 
uvedenou normou zateplení. Vytápění navrhovaných objektů, by mělo být řešeno především 
ekologických důvodů plynem případně elektrickou energií. Stejný postup by měl být uplatněn      
u stávající zástavby. Obec Dolní Morava, vzhledem k dodržení výše uvedených předpokladů 
připravuje celkovou plynofikaci obce, která omezí používání tuhých  paliv. Předpokládaný záměr 
úzce souvisí s ekonomickou situovaností místních obyvatel. Nezanedbatelnou výhledovou 
složkou jsou tzv. obnovitelné zdroje energie. Jedná se o upravený dřevní odpad (štěpky), pokud 
budou v dostatečném množství, nebo palivové dřevo.  
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Potřeba tepla navrhovaných objektů 

Územní plán  obce  navrhuje výstavbu 100 nových rodinných domků. Předpokládaná 
potřeba tepla u nové výstavby (0,015 kW/RD). Pro drobné podnikání jsou navrženy objekty, 
jejichž náplň ani velikost není blíže specifikována a odhaduje se na 0,100 MW.  

 

Rekapitulace potřeby tepla: 

stávající zástavba........................................................... 2,260  MW 

navrhovaná výstavba a využití objektů............................1,600  MW 

 

Celková výhledová potřeba tepelného výkonu řešeného území je odhadována na cca:  

3,860 MW. 
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ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 

Současný stav 

Plynofikace  stávajících objektů 

 Obec není v současné době plynofikována. V obci se nachází pouze 7 samostatných 
propanových stanic, které slouží pro vytápění několika níže uvedených objektů: 

1) Obecní úřad (1x nadzemní propanová nádrž); 

2) rekreační objekt – vlastník p. Helan (1x podzemní propanová nádrž); 

3) rekreační objekt č.p. 71(1x nadzemní propanová nádrž); 

4) hotel Sněžník – zásobuje 3 objekty v areálu (3x nadzemní propanová nádrž); 

5) hotel Sport (2x nadzemní propanová nádrž); 

6) objekt firmy Glass Desing  č.p. 2 (1x nadzemní propanová nádrž); 

7) rodinný dům – vlastník p. Moravík (1x nadzemní propanová nádrž); 

 

S plynofikací zemním plynem obce se uvažuje ve zpracované plynofikační studii 
s názvem „Koncepční studie plynofikace Orlických hor“, která je schválená Východočeskou 
plynárenskou, a.s. v Hradci Králové.  

Stávající plynovodní síť je  nejblíže v městě Králiky, odkud by měl, dle výše uvedené 
studie, být přívodní STL plynovod pro obec Dolní Moravu zaveden a to přes obce Prostřední 
Lipka a Červený Potok. V současné době probíhají jednání se zástupci jednotlivých obcí 
dotčených uvedenou studií, které se týkají financování uvedeného záměru a dalšího upřesnění 
záměru. 

 Výhoda uvedeného záměru spočívá ve snížení nákladů, které by obec Dolní Morava 
musela vynaložit na samostatný přívodní STL plynovod. S tímto souvisí závislost  na obcích, 
které se nacházejí na trase přívodního plynovodu, jestli budou mít zájem se na tomto záměru 
finančně podílet. Na základě výše uvedeného je důležité, aby přípravné práce byly  
koordinovány ze strany subjektu, který je zainteresován realizací záměru „Koncepční studie 
plynofikace Orlických hor“. 

 

Návrh řešení 

 Pokud bude plynofikace obce realizována, budou postupně plynofikovány stávající 
objekty a následně  i objekty navrhované. Pro navrhovanou plynovodní síť budou v celém 
rozsahu převzaty trasy páteřních plynovodů zahrnuté v „Koncepční studii plynofikace Orlických 
hor“, která bude rozšířena o další odbočky STL plynovodů do místních komunikací, které budou 
sloužit pro napojení stávajících objektů nacházejících se mimo hlavní komunikace v obci. 

Dále se předpokládá s přepojením 7 výše uvedených objektů, které jsou  v současné 
době zásobovány ze samostatných propanových stanic. 

 V případě, že by se plynofikace obce nerealizovala, bylo by vytápění nutno řešit  jinými 
ekologickými palivy. 
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Potřeba  zemního  plynu  stávajících  objektů: 
 

-  lokalita Dolní Morava - celkem...............................   134 m3/h  .................  201 000 m3/rok 

 

-  lokalita Horní Morava - celkem...............................   315 m3/h  .................  472 500 m3/rok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Stávající  vybavenost  -  součet …………………      449 m3/h  .................  673 500 m3/rok       
 
Plynofikace  navrhovaných objektů  : 
 

 Nově navrhované objekty jsou převážně v dosahu navržené plynovodní sítě a proto 
budou vytápěny zemním  plynem, případně dojde k realizaci krátkých odboček STL plynovodů 
k těmto objektům. Před dalším stupněm projednání projektové dokumentace na plynofikaci 
obce bude nutné ověřit výpočet světlosti navrženého přívodního plynovodu a páteřních rozvodů 
plynu s ohledem na níže uvedené uvažované navýšení odběru, aby v budoucnu nebyla 
ohrožena možnost odběru zemního plynu pro nově vznikající lokality se zástavbou. 

 Potřeba zemního plynu pro navrhovanou bytovou výstavbu  v rodinných domech bude 
vypočtena podle  průměrného ukazatele 2,0 m3/h a 3 000 m3/rok. 

 
Potřeba zemního plynu navrhovaných objektů: 
 

- bytové  objekty  -  obyvatelstvo   : 
--  100 domů  x  2,0 m3/h  .............................……..                                                200 m3/h 

--  100 domů  x  3 000 m3/rok  .............................................................……    300 000 m3/rok 

 

- objekty  -  občanská vybavenost : 
Objekt  :                                                                   m3/h                                               m3/rok 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  objekt u OÚ pro občanskou vybavenost ..............   6,0   ...........................        9 000, -- 

-  obchod   .............................………………   4,0   ...........................        6 000, -- 

-  3 x penzion   .......................................... 30,0    ..........................      45 000, -- 

-  objekt (lyžařská škola).........................……….   3,0    ..........................        4 500, -- 

-  agrofarma ….….......................……………... 13,0    ..........................      19 500, -- 

-  4x občanská vybav. u sjezdovek (dolní stanice) ..32,0    ..........................      24 000, -- 

-  objekt (golf. Klub)   ……………...................…… 20,0   ...........................      30 000, -- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Navrhovaná vybavenost - součet  .........…………  108,0   ...........................    138 000, --    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Potřeba  zemního  plynu  -  navrhované objekty: 
-  bytové  objekty   ..............................…….            200 m3/h    .................        300 000 m3/rok 

-  vybavenost  ........................................……          108 m3/h   .................        138 000 m3/rok 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Navrhovaná zástavba celkem  ..…………            308 m3/h   .................        438 000 m3/rok 
 
 

Poznámka: Potřeby zemního plynu jsou orientační. 

 
 
Ochranná pásma 
 

Pro plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb. Stanovena ochranná pásma takto: 

- u nízkotlakých a  středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném 

   území obce na obě strany od osy plynovodu  ..............................................................   1 m, 

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany  

   od osy plynovodu ..........................................................................................................   4 m, 

- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu  .........................................    4 m. 

 

 
Bezpečnostní pásma 
 

Uvedený zákon kromě ochranných  pásem stanovuje pro plynárenská  zařízení  ještě pásma 
bezpečnostní takto: 

- odpařovací stanice zkapalněných plynů  ....................................................................  100 m, 

- regulační stanice vysokotlaké ......................................................................................   10 m, 

- vysokotlaké plynovody do  DN 100 mm .......................................................................   15 m 

                                      do  DN 250 mm ........................................................................   20 m, 

                                      nad DN 250 mm .......................................................................   40 m.               
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1.B.7.6.  Nakládání s odpady 
 

V roce 2002 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Vedle něj je 
dalším novým zákonem v oblasti odpadového hospodářství zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. 
Provádění těchto zákonů upravují vyhlášky: č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění        
a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorách, č. 237/2002 Sb.,                   
o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, č. 376/2001 Sb.,        
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů  
…, č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, PCT, … , 
Vyhlášky č. 115/2002, 116/2002, 117/2002 Sb. se vztahují k obalovému zákonu a dále pak 
Nařízení vlády č. 31/1999 Sb., které stanový seznam výrobků a obalů, na než se vztahuje 
povinnost zpětného odběru a nařízení č. 111/2002 Sb., kterým se stanový výše záloh pro 
vybrané druhy vratných zálohovaných obalů. Z ostatních norem jsou významnými dokumenty 
Basilejská úmluva o odpadech (sdělení č. 100/1994 Sb.) a řada dokumentů platných 
v Evropské unii např. Směrnice č. 75/442/EHS o zneškodňování odpadů, č. 199/31/EC             
o skládkování odpadů, č. 91/689/EHS o nebezpečných odpadech a mnohé další. Naše 
současná legislativa již implementuje směrnice EU do právního řádu ČR z důvodů 
připravovaného vstupu do EU. 

Současná legislativa - zákon o odpadech - staví za prioritu ”zajištění přednostního 
využití odpadu před jeho odstraněním, přičemž materiálové využití má přednost před jiným 
využitím”. Zákon tedy stanoví skládkování jako nejnevhodnější možnost odstraňování odpadů  
a spalování jako další méně vhodnou metodu odstraňování s odpadů. Tyto možnosti 
odstraňování odpadů zákon připouští jako možné ”jen v případech neexistují-li v daném čase    
a místě jiné technické nebo ekonomické předpoklady pro lepší využití odpadu”. Skutečností je, 
že převážná většina komunálního odpadu na zájmovém území je skládkována, v menší míře 
spalována, zejména u nebezpečných odpadů, i když již existuje řadu možností pro jeho lepší 
využití.  

Komunální (domovní) odpad je sbírán do rozmístěných kontejnerů a odvážen firmou 
Technické služby Králíky na řízené skládky. V obci jsou rozmístěny kontejnery pro sběr skla, 
plastů a papíru, které vyprazdňuje rovněž fa Technické služby Králíky. Nebezpečný a toxický 
odpad je sbírán 2 x ročně ve sběrových dnech organizovaných obecním úřadem ve spolupráci 
s Technickými službami Králíky. Sběr železného šrotu je organizován ve spolupráci 
s hasičským sborem.         

 O dalším rozšíření sběru tříděného odpadu se jedná. 

V řešeném území je velké množství ploch (dříve louky a pastviny) u rekreačních objektů 
sklízených z důvodů estetických, kde posekaná tráva není zkrmována a problémem se stává 
její likvidace (vznikají drobné ”černé” skládky při cestách a vodotečích).  

 

Staré zátěže a jejich likvidace 
 
Skládky a zdroje tuhých odpadů 

V obci jsou místa, kde byl v minulosti ukládán odpad (neznámé složení). Odpad byl 
srovnán, plochy byly překryty zeminou a osety travou.  

Zdroje znečištění vod v území zjištěny nebyly. 
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1.B.8.  Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek 
nerostů a ploch pro jeho technické zajištění 

 
 
 V měřítku 1:50 000 jsou zpracovány souhrnné podklady, vytyčující území se zvláštními 
podmínkami geologické stavby (Geofond Praha a MŽP ČR). Jsou to Mapy ložiskové ochrany, 
Mapy poddolovaných území a Registr sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací. 
Tyto souhrny představují závazný materiál, který je třeba zohlednit ve všech etapách 
zpracování územních plánů.  

 Pro mapovou část předkládané etapy Změny č. 1 ÚPO Dolní Morava jsou využívány 
mapy měřítka 1:5 000, proto zákresy z měřítka 1:50 000 jsou přetransponovány do předaných 
podkladů měřítka 1:5 000. V zájmovém území jsou v ”Mapě poddolovaných území” vyznačena 
území starého dolování, v ”Mapě ložiskové ochrany” jsou vyznačena chráněná ložisková území 
a povrchové těžebny (dřívější i současná) i území prognózní pro možnost další těžby 
krystalických vápenců. V geologické stavbě zájmového území se nevyskytují skalní horniny ani 
zeminy pokryvných útvarů obecně náchylné k sesouvání, což se projevuje i v tom, že ”Mapy 
sesuvů a jiných svahových deformací” jsou v zájmové oblasti bez zákresů.  

 

Geologické poměry území 
 Studované území zaujímá jižní svahy horského hřbetu Kralického Sněžníku s pramenní 
oblastí toku řeky Moravy. Z geologického hlediska náleží zájmové území ke krystaliniku 
severovýchodní části Českého masivu, označovaného jako západosudetská soustava 
(lugikum). V podrobnějším členění je území součástí východní části orlicko-kladské klenby. 
Názory na stavbu území, její členění do jednotlivých sedimentárních, metamorfních                   
a tektonických jednotek nejsou dosud zcela sjednoceny. Nejčastěji je přijímáno dělení podle     
Z. Mísaře a jeho skupiny, které vyčleňuje do samostatných jednotek tzv. krystalinikum       
orlicko-kladské se skupinou sněžnickou a stroňskou, krystalinikum novoměstské, zábřežské      
a staroměstské. Krystalinikum novoměstské, zábřežské a staroměstské představují plášť jádra 
orlicko-kladské klenby a budují je krystalické horniny nižšího stupně metamorfózy. 

 Na geologické stavbě území se však podílejí pouze horniny orlicko-kladské klenby, které 
se podle dalšího členění dělí na horniny skupiny stroňské a skupiny sněžnické. Horniny skupiny 
stroňské tvoří jádro klenby, k povrchu vycházejí jen v plošně omezených výchozech v daleko 
rozšířenějším podkladu, tvořeném horninami skupiny sněžnické. Stroňská skupina je 
zastoupena převážně svorovými rulami a rulami, pro horniny sněžnické skupiny je používáno 
označení "ortoruly". 

 Stroňská skupina se vyznačuje značnou petrografickou pestrostí. Z praktického hlediska 
je významný zejména výskyt krystalických vápenců. Horniny stroňské skupiny vystupují v pruhu 
směru zhruba S – J, vycházejícím ve dně údolní kotliny horního toku řeky Moravy. V pruhu 
hornin stroňské skupiny, dosahující zde šíře cca 1,5 – 2 km a délky 7,5 km, se vyskytuje poloha 
krystalického vápence o mocnosti cca 150 – 300 m. Krystalické vápence jsou převážně bez 
nekarbonátových vložek. Vápenec je barvy bílé, místy slabě zelené, růžové a šedé, drobně až 
středně zrnitý, silně lavicovitě odlučný až masivní. Těleso vápence je silně zkrasovatělé. 
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Tento vápenec v ložiskové oblasti Velká Morava představuje jednoznačně hlavní            
a jedinečnou nerostnou surovinu zájmové oblasti. Je využíván jako kámen pro hrubou               
a ušlechtilou kamenickou výrobu i vysokoprocentní vápenec pro další zpracování. Hlavní 
výskyty a ověřené zásoby tohoto kvalitního vápence jsou výhradně v údolí Moravy pod 
Králickým Sněžníkem. Jedná se však o mimořádně cenné území uvnitř CHKO, takže těžba        
a její eventuelní rozšíření jsou zde omezeny opatřeními ochrany přírody a krajiny. Těžbou 
vápence je ohrožen i režim krasových vod, na což je rovněž nutno brát ohled. 

 Trvalým úkolem ochrany životního prostředí obecně v této horské oblasti zůstává 
důsledná ochrana podzemních vod a to nejen ve vztahu k těžbě surovin, ale i v dalších 
souvislostech jako např. při skládkování odpadu, stavebních zásazích do území i při provozním 
znečištění v průmyslu, dopravě a zemědělství. V zájmovém území je nutno zvýšený zájem 
věnovat i ochraně povrchových vod před znečištěním. Území Kralické kotliny je pramenní 
oblastí Moravy, jejíž neznečistěné vody budou vždy významnou zásobárnou využitelné vody. 
Ochrana povrchových vod znamená však významná omezení činností v zájmovém regionu. 

 

Použité podklady 
 
Mapy ložiskové ochrany 1:50 000 
Pardubickým kraj 
MŽP ČR, Geofond ČR, 2002 
 
Poddolovaná území 
Mapy 1:50 000, vysvětlivky 
Oblast olomoucká 
MŽP ČR, Geofond ČR, 1997 
 
Registr sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací 
Mapy 1:50 000, vysvětlivky 
Oblast královéhradecká 
MŽP ČR, Geofond ČR, 2000 
 
Regionální surovinová studie 
Okres Ústí nad Orlicí 
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR 
Geofond ČR 
Zpracovatel Unigeo a.s. Ostrava, 1992 
J. Vencl a kol. 
 
Ouhrabka V.: Hydrogeologie krystalických vápenců v horním povodí Moravy 
  pod Králickým Sněžníkem 
  Diplomová práce PřF UK 
  Praha, 1992 
 
Nedvěd I.: Ložisko krystalického vápence ve Velké Moravě 
  pod Kralickým Sněžníkem 
  Diplomová práce PřF UK 
  Praha, 1983 
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1.B.9.  Návrh místního územního systému ekologické 
stability 

 

Výpis z ÚTP ”Nadregionální a regionální ÚSES ČR” 

  

Severovýchodní část území (převážná část lesů řešeného území) leží v biocentru 
regionálního významu 358 Králický Sněžník, které leží na ose biokoridoru nadregionálního 
významu K 84. Při severozápadní hranici řešeného území vede biokoridor regionálního 
významu (RK) číslo RK 829.  

Výpis z generelu místního ÚSES 

Generelem místního ÚSES jsou do biokoridoru regionálního významu RK 829 vložena 
biocentra místního významu (MC, celkem 8).  

Od jihu podél řeky Moravy až do biocentra regionálního významu Králický Sněžník (toto 
RC je podstatně menší než v ÚTP) je veden biokoridor místního významu (MK) Morava, na 
němž je 6 biocenter místního významu. Z MK Morava podél Mlýnského potoka k severovýchodu 
je veden MK Mlýnský potok na němž jsou dvě MC. MK Morava je propojen směrem na západ 
s RK 829 krátkým MK podél Hlubokého potoka a směrem na východ dvěma MK (oba vedené 
podél vodotečí, přičemž na MK vedeném podél Kamenitého potoka je MC), které se mimo 
řešené území spojují s MK Mlýnský potok. Ve volné krajině (jižní část území) jsou navrženy 
interakční prvky zajišťující stabilitu celého prostoru.  

 Všechny prvky Územního systému ekologické stability (regionálního i místního významu) 
jsou zapracovány ve schváleném ÚPO Dolní Morava a jsou limitem v území.  

Navrhované úpravy ÚSES 

 Vzhledem ke kvalitám území se navrhuje zvětšení RC 358 Králický Sněžník o plochy 
NPR dosud ležící mimo RC a o plochu (původně MC, nyní v těsném sousedství rozšířeného 
RC)  na Kamenitém potoce v lokalitě Nad starým lomem.  

 S ohledem na krajinný ráz se doporučuje biokoridory a interakční prvky ve volné krajině 
řešit jako druhově, věkově a prostorově pestré skupiny dřevin nepravidelně prokládané trvalými 
travními porosty rovněž pestré druhové skladby.  
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Přehled prvků územního systému ekologické stability  
  V tabulce jsou uvedena v jednotlivých sloupcích následující data: 

 1 Číslo prvku - odpovídá popisu v grafické příloze 2.5. 

 2 Název prvku 

 3 Katastrální území (uvedena jsou jen k.ú. správního území Dolní Morava a s ním sousedící, 
další jsou znázorněna tečkami 

 4 Biogeografický region 

1.53 - Šumperský 
1.70 - Jesenícký  

 5 Význam a typ prvku 

  význam:  N  - nadregionální  typ:  C  - biocentrum 
    R  - regionální    K  - biokoridor 

M - místní 

 6 Výskyt typů chráněných území v prvku – týká se jen řešeného území 

   NPR  - národní přírodní rezervace 
   PPark - přírodní park 

NATURA - ptačí území, nebo lokalita soustavy Natura 2000 
  CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod 

 7 Typy společenstev v prvku (fyziotypy aktuální vegetace, u prvků k založení cíl) 

  AT  - acidofilní travinná a keříčková společenstva  
BU  - jedliny, bučiny 
LO  - mokřadní a pobřežní křoviny a lesy 
MT  - hydrofilní až mezofilní trávníky se skupinami dřevin 

 SA  - subalpinské hole 
SM  - smrčiny 
VO  - bylinná vodní a pobřežní vegetace 

 8 Stručný popis 

 9 Funkčnost prvku  

F - prvek je funkční, prostorově určený 
  V - prvek je funkční, prostorově je nutno jej vymezit 

10 Výměra na správním území Dolní Moravy (plocha biocenter v ha, délka biokoridorů             
v 1000 m) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

358 Králický 
Sněžník 

Horní 
Morava, 
Velká 
Morava, 
Sklenné  

uMalé 
Moravy, 
Stříbrnice 

1.70 

 

RC, 
NK 

NPR 
NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
LO, 
MT, 
SA, 
SM,  

Bezlesý vrchol a 
lesnaté svahy  s 
převážně s jižní (JV – J 
– JZ) expozicí 

F 1087 

K84 358 Králický 
Sněžník      
– K 80 

Sklenné u 
Malé 
Moravy, 
Stříbrnice 

1.53 
1.70 

NK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM,  

Převážně lesní 
biokoridor vedený po 
hřebenech  

V  

RK 
829 

 Horní Lipka, 
Horní 
Morava 

1.53 
1.70 

RK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Převážně lesní 
biokoridor vedený po 
hřebenech  

V 6,5 
včet. 
MC 

1 Jelení vrch Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
na svazích s J až JZ 
sklonem 

V 4,2 

 

2 Horní 
Morava 

Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
na svazích s JV 
sklonem 

V 3,4 

3 Solniska Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
na svazích s JV 
sklonem 

V 3,1 

4 Pod 
vyhlídkou 

Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
při potoce na svazích 
s JV sklonem 

V 4,6 

5 Hleďsebe Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin a smrčiny 
na svahu (hřbetu) 
s východním až SV 
sklonem 

V 3,5 

6 Hluboký důl Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
při Hlubokém potoce a 
jeho přítocích na 
svazích s SV, J až JZ 
sklonem 

V 4 

7 U lovecké 
chaty 

Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
na svazích s J sklonem 

V 3 

8 Kopřivák Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
při potoce Kopřivák a 
jeho přítocích na 
svazích s  V, J až JZ 
sklonem 

V 7,5 

9 Pod srubem Dolní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.53 MC NATURA 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlé louky 
se skupinami dřevin 

V 5,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 U starého 
úřadu 

Dolní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.53 MC NATURA 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlé louky 
se skupinami  

a porostem náletových 
dřevin  

V 5,3 

11 U křižovatky Dolní 
Morava, 
Horní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.53
1.70 

MC NATURA 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlé louky 
se skupinami dřevin a 
lesíky na přilehlých 
svazích  

V 6,1 

12 Pod lomem Horní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.70 MC NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
LO, 
SM 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlá část 
lesa na svazích 
převážně se Z sklonem 

V 4,2 

13 Poniklec Dolní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.70 MC  NATURA 
CHOPAV 
PPark 

BU, 
LO, 
SM 

Soutok Moravy 
s potokem Poniklec, 
břehové porosty a část 
lesa mezi toky na 
svazích převážně se 
SZ, Z až JZ sklonem 

V 5,7 

14 Mlýnský 
potok 

Velká 
Morava 

1.70 MC NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
LO, 
SM 

Mlýnský potok  

a přilehlá část lesa na 
svazích se SZ, Z, J až 
JV sklonem 

V 4 

15 Pod 
Slamníkem 

Velká 
Morava 

1.70 MC NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
LO, 
SM 

Mlýnský potok  

a přilehlá část lesa na 
svazích se Z, J až JV 
sklonem 

V 3,6 

16 Morava Dolní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.53 MK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlé louky 

V 1,5 

17 Morava Dolní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.53 MK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty přilehlé louky  

a lesíky na svazích 

V 2 

18 Morava Horní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.70 MK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty přilehlé louky  

a lesíky na svazích 

V 1,5 

19 Morava Horní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.70 MK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
BU, 
SM 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlá část 
lesa 

V 1,2 

20 Morava Horní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.70 MK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
BU, 
SM 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlá část 
lesa 

V 1,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Mlýnský 
potok 

Velká 
Morava 

1.53 
1.70 

MK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
BU, 
MT, 
SM 

Mlýnský potok, břehové 
porosty, přilehlé louky a 
přilehlá část lesa 

V 1,8 

22 Mlýnský 
potok 

Velká 
Morava 

1.70 MK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Mlýnský potok a 
přilehlá část lesa na 
svazích se SZ, Z, J až 
JV sklonem 

V 2,1 

23 Mlýnský 
potok 

Velká 
Morava 

1.70 MK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Mlýnský potok a 
přilehlá část lesa na 
svazích se Z až J 
sklonem 

V 0,4 

24 Kamenitý 
potok 

Velká 
Morava 

1.70 MK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Kamenitý potok, 
břehové porosty a 
přilehlá část lesa 

V 0,9 

25 Hluboký 
potok 

Horní 
Morava 

1.70 MK NATURA 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Sevřené údolí 
Hlubokého potoka a les 
na přilehlých svazích 

V 1 

 

Návrh opatření: 

• Veškerou činnost v krajině podřídit zájmům ochrany přírody. 

• Osvětovou ale i důslednou represivní činností přispívat k ochraně přírody. 

• Chránit stávající a podpořit vznik nové rozptýlené zeleně v krajině. 

• Zásady ÚSES a ochrany přírody prosadit do pozemkových úprav, lesních 
hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.   
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1.B.10. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací 
a asanačních úprav, etapizace výstavby 

 

Ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů lze pozemky, stavby a práva k nim, 
potřebné pro uskutečnění staveb  nebo opatření veřejném zájmu, vyvlastnit nebo omezit rovněž 
pro veřejně prospěšné  stavby (VPS) podle schválené územně plánovací dokumentace. 

 V souladu s ustanovením § 18 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb.,  
o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, vymezuje tento koncept 
řešení plochy pro veřejně prospěšné stavby, uvedené v následujícím přehledu: 

 

DOPRAVA 
- pravostranný chodník u silnice III/3127 (od stávající prodejny směrem severním v rámci 

SZÚO) 
- veřejná parkoviště 
- záchytné parkoviště 
- místní a účelové komunikace doplňující stávající síť  

 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
- doplněné vodovodní sítě včetně objektů a zařízení s tím souvisejících (vodovod, vodojem, 

jímací objekt obecního vodovodu) 
- systém odkanalizování a čištění odpadních vod (kanalizace, čistírna odpadních vod) 
- hráz poldru 

 
ENERGETIKA 
- STL plynovod včetně souvisejících zařízení 
- nadzemní elektrické vedení VN 

 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
- objekt pro správu, řízení, zdravotnictví  a společenské aktivity obce 
- objekt občanského vybavení nad areálem C 
- objekt občanského vybavení pod severním vlekem areálu D 
 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
- sběrný dvůr 
- koupaliště 
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Poznámka: 
V rámci schvalování návrhu bude schválen i rozsah VPS, který umožní zajištění 

předvýrobní přípravy a lokalizaci v současných podmínkách. Přesné umístění inženýrských sítí 
resp. staveb je odvislé od dokumentace, kterou třeba zajišťovat u odborných organizací. 
Jednání v průběhu jejího zpracování třeba vést ve spolupráci Obecního úřadu a majitelů 
pozemků se Stavebním úřadem. 

 
Asanace a asanační úpravy 

V rámci koncepce Změny č. 1 ÚPO se plošné asanace nepředpokládají. 

 
Etapizace výstavby 

V rámci projednání dosavadních etap Změny č. 1 ÚPO Dolní Morava nebyl uplatněn 
požadavek na etapizaci  a výstavby kromě doporučení obsaženého ve stanovisku nadřízeného 
orgánu územního plánování. 

Obecně se doporučuje naplňovat návrhovou část Změny č. 1 koordinovaně ve všech 
oblastech, především pak zabezpečit nezbytné technické, dopravní a občanské vybavení pro 
využití návrhových ploch ostatních funkcí. 
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1.B.11. Návrh řešení požadavků civilní ochrany 
 

 
Oblast civilní ochrany se v současné době řídí především zákonem č. 239/2000 Sb.,      

o integrovaném  záchranném  systému,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  zákonem                
č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, kde jsou stanoveny úkoly pro orgány obce, které zajišťují 
připravenost obce na  mimořádné události, podílení se na záchranných a likvidačních pracích    
a na ochraně obyvatelstva. V § 16 zákona č. 239/2000 Sb. stanoveny úkoly pro starostu obce. 

Ochrana obyvatelstva v územním rozvoji vychází ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky            
č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce jsou taxativně stanoveny ve vyhlášce 
Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb.  Dle § 20 
uvedené vyhlášky se na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu Zadání 
územního plánu obce zapracuje (v rozsahu předaných podkladů) do textové a grafické části 
územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby: 

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vniklé zvláštní povodní, 

b) zón havarijního plánování, 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavené území a zastavitelná 
území obce, 

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

 

 

V rámci projednání návrhu Zadání a konceptu řešení Změny č. 1 Územního plánu obce 
Dolní Moravy nebyly uplatněny žádné požadavky dotčených orgánů na oblast civilní ochrany 
obyvatelstva. V případě předaných podkladů budou tyto zapracovány do návrhu Změny č. 1 
ÚPO Dolní Morava. 

Rozvojové plochy navrhované urbanistickou koncepcí na území obce Dolní Morava, na 
které je nutno zaměřit pozornost v dokumentacích řešících podrobně otázky obrany a ochrany 
civilního obyvatelstva jsou specifikovány v kapitolách 1.B.3. a 1.B.4. a znázorněny v grafické 
části č. 2.2. v měřítku 1:5 000. 

 



Změna č. 1 ÚPO Dolní Morava – návrh 

 65

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 
 

V návrhu ploch pro rozvoj obce byl respektován Zákon č. 17/92 Sb., o životním 
prostředí, Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Zákon č. 334/92 Sb., o ochraně 
ZPF, Vyhláška MŽP č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Zákon 
289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a Metodický pokyn 
odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 č. j. OOLP/1067/96 v platném znění. Pro rozvoj 
obce jsou určeny především plochy v současně zastavěném území – SZÚO (viz platná znění 
zákonů). Protože tyto možnosti jsou omezeny, bylo přistoupeno k návrhu rozvojových ploch       
v těsné návaznosti na SZÚO. Lesní půda je dotčena návrhem prodloužení vleku, návrhem 
zvětšení ploch pro sjezdové lyžování a vymezením prvků územního systému ekologické stability  
(ÚSES), kde se jedná jen o určitá omezení hospodaření, která budou upřesněna v plánech 
péče těchto prvků.  

Zvláštní pozornost byla věnována národní přírodní rezervaci (a biocentru regionálního 
významu) Králický Sněžník, pozemkům určeným k plnění funkcí lesa a půdám zařazeným do    
1. třídy ochrany ZPF (půdy 2. třídy ochrany ZPF se zde nevyskytují).  

Zákresy jsou provedeny v grafické části 2.5. Plochy převzaté ze schváleného ÚPO jsou 
modře a značeny čísly bez indexu. Plochy Změny č. 1 jsou černě a značeny čísly s indexem 1. 
Plochy pro veřejně prospěšná opatření (ÚSES) jsou zeleně (včetně samostatného očíslování), 
značkami užívanými pro ÚSES. 

Všechny navržené rozvojové plochy se nacházejí v Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod „Žamberk – Králíky“, v Přírodním parku Králický Sněžník a v ptačím území 
Králický Sněžník.  

Koncept Změny č. 1 ÚPO obsahuje doporučení směřující k minimalizaci negativních 
dopadů navrhovaného řešení na krajinný ráz a ostatní výrazné hodnoty tohoto území. 

 

Důsledky na pozemky určené  k plnění funkcí lesa (PUPFL) podle zvláštních předpisů 
Lesní půda je navrhována k záboru převážně pro rozvoj rekreace a sportu (plochy pro 

sjezdovky). V jednom případě se jedná o plochy rekreační zeleně, v jednom případě o plochy 
pro bydlení a ve dvou případech o plochy pro občanskou vybavenost. Pro rozvoj rekreace         
a sportu je počítáno se záborem dočasným (do 99 let), v ostatních případech se záborem 
trvalým s tím, že přesné plochy záboru a částky za odvod budou stanoveny v dalších stupních 
dokumentace. 

PUPFL se dotýkají i plochy pro veřejně prospěšná opatření – prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES). Na takto dotčených plochách však je nutno přizpůsobit 
hospodaření požadavkům kladeným na posílení ekologické stability, které budou stanoveny 
v plánech péče těchto prvků. Požadavky je nutno zapracovat do lesních hospodářských plánů 
(LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO). 
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ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ ROZVOJE DLE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

Obecné zdůvodnění záborů ZPF a PUPFL 

V současně zastavěném území obce (SZÚO) jsou omezené možnosti rozvoje zástavby 
obce a pro rozvoj některých sportovních aktivit zde nejsou vhodné plochy (zimní sporty vázané 
na sníh a svahy). Proto byly vyhledávány další vhodné plochy pro rozvoj obce i mimo SZÚO. 
Přednost byla dána plochám v těsné návaznosti na již zastavěné plochy nebo již vybudovaná 
zařízení pro sport, kde je potřeba malých záborů a zásahů do ZPF nebo PUPFL pro přístupové 
cesty, inženýrské sítě apod. a kde dochází k minimálním zásahům do krajiny. Během práce na 
konceptu Změny č. 1 byla zvažována řada variantních řešení (lanovka na Králický Sněžník, 
řada tras lanovek, vleků a sjezdových tratí vedených po zalesněných svazích Klepáče               
a Králického Sněžníku), které byly na základě posouzení odborníků jednotlivých profesí 
postupně vylučovány a upřesňovány až na řešení navrhovaná v konceptu Změny č. 1. Plošně 
největší zásahy vyvolává návrh rozvojových lokalit pro sport a rekreaci, jmenovitě pro sjezdové 
lyžování. Navrhuje se zde řešení, které umožňuje poměrně velký rozvoj při minimálním zásahu 
do NPR, PUPFL,  ZPF a ÚSES. Rozvoj sportovních aktivit je soustředěn do čtyř areálů (A,B,C  
a D). Do stávající plochy NPR zasahuje část prodlužující stávající sjezdovku k vrcholu 
Slamníku. Do PUPFL zasahují nejvíce plochy pro výše uvedené prodloužení  sjezdovky, dále 
plochy pro zvýšení kapacity stávající sjezdovky. Lokalita pro lyžařskou školu nezasahuje         
do PUPFL vůbec, do ZPF se předpokládá zásah jen pro výstavbu nezbytných doprovodných 
zařízení (stanice vleků nebo lanovek se sociálním zařízením případně občerstvením, podpěry 
apod., plochy pro podpěry nejsou v tabulkách vyhodnocení uváděny, protože se u jednotlivých 
podpěr jedná o plochy zanedbatelné). Výstavba další vybavenosti se předpokládá v plochách 
k tomuto účelu speciálně vymezených v návaznosti na SZÚO.  

Konceptem navržené rozvojové plochy umožní vybudování centra kvalitní celoroční 
rekreace a sportovního vyžití např. lyžařské běžecké trasy, sjezdové tratě pro širokou škálu 
zájmů – od náročných lyžařských speciálních tratí (snowboard apod.) až po nenáročné a školní 
tratě, celoroční bobová dráha, turistické a cyklistické trasy s veškerým podmiňujícím                   
a doprovodným zázemím (parkování, ubytování, služby apod.). Plochy pro jednotlivá zařízení 
jsou situovány tak, aby navazovaly (z krajinářských i ekonomických důvodů) na zastavěnou část 
obce a její technickou infrastrukturu. Zástavba v rozvojových plochách se předpokládá 
rozvolněná, bez oplocení pozemků (připouští se oplocení jen drobných pěstebních ploch            
u rodinných domů, v dalších odůvodněných případech se připouští jen oplocení živými ploty 
z autochtonních dřevin. 

Předpokládá se, že každá stavební aktivita bude obsahovat projekt sadových úprav, 
který začlení stavby do krajiny tak, aby minimálně narušily krajinný ráz, ekologickou stabilitu 
území a nezhoršily stávající přírodní prostředí. Sjezdové tratě budou vytyčeny tak,  aby byla 
zachována zeleň mimo PUPFL v maximální míře ve vazbě na bezpečnost sportovců                 
a rekreantů. Ponechané skupiny dřevin se doporučuje doplnit výsadbami nad skupinami tak, 
aby sjezdaři byli přirozeně naváděni do vymezených tratí mimo tuto zeleň.  

 Na základě projednání Konceptu a Souborného stanoviska byly v ÚPO provedeny 
úpravy. Byly doplněny záměry (č. 1011, 1331 a 1861), které dotvářejí navrhované sportovní 
areály.  

Zdůvodnění jednotlivých zásahů do Národní přírodní rezervace (NPR), biocentra regionálního 
významu (RC) Králický Sněžník a evropsky významné lokality Králický Sněžník  

1461 - rozvojová plocha je navrhována pro rozšíření sjezdových tratí stávajícího areálu 
využívajícího jedinečných podmínek pro sjezdové lyžování. Do NPR zasahovala všechna řešení 
umožňující využít pro lyžování sjezd z nadmořské výšky nad 1200 m, toto řešení bylo shledáno 
nejšetrnějším k NPR, PUPFL i krajině. Blíže viz přiložené vyjádření ing. arch Vokatého, 
inspektora pro homologaci a bezpečnost sjezdových tratí. Navrhované prodloužení sjezdové 
tratě pod vrchol Slamník je podmíněno novým vyhlášením NPR Králický Sněžník spočívajícím 
ve vyjmutí plochy navrhované sjezdové tratě a lyžařského vleku z území rezervace a zároveň 
zahrnutí nové adekvátní plochy do NPR, aby její rozloha zůstala přibližně shodná s původní. 
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Lokalitou pro tento účel vhodnou z hlediska ochrany přírody jsou lesní porosty č. 527 B, C, D 
(revír Stříbrnice, LS Hanušovice – pozemky jsou ve vlastnictví státu a ve správě Lesy ČR). 

Zdůvodnění jednotlivých záborů ploch 1. třídy ochrany ZPF a velkých ploch záborů ZPF nižších 
tříd ochrany ZPF 

Katastrální území Dolní Morava 

431 – plocha pro rozvoj bydlení využívají prostor po bývalém domu a zahradě v SZÚO.   

1221 – plocha pro rozvoj výrobních aktivit je podél přístupové cesty ke stávajícímu výrobnímu 
zemědělskému areálu. Umístěním výrobních aktivit v tomto prostoru bude výroba soustředěna 
do jednoho místa a nedojde k zatížení dalších území. 

1341 a 1351 – obě plochy pro rozvoj bydlení využívají prostor mezi stávajícími plochami pro 
bydlení východně od silnice na jižním okraji obce. Za předpokladu dodržení záměru rozvolněné 
zástavby rodinných domů bez oplocení nebo s oplocením jen malých izolovaných ploch těsně 
při obydlích nedojde k narušení krajinného rázu a prostory mezi obydlími budou dále 
zemědělsky využívány (louky, pastviny). 

142a1 – plocha pro dolní stanici vleku, který je podmínkou pro funkčnost areálu C. Stanice vleků 
jsou umístěny při plochách navrhovaných pro doprovodnou občanskou vybavenost. Horní 
stanice je v k.ú. Horní Morava při ploše pro vybavenost č. 471, dolní stanice je v k.ú. Dolní 
Morava při ploše č. 481 ležící již v k.ú. Horní Morava. Areál C upřesňuje rozsah ploch záměru ze 
schváleného ÚPO, je navrhován výhradně pro zimní rekreaci (sjezdové lyžování). Nezasahuje 
do PUPFL, ZPF (louky a pastviny) bude normálně zemědělsky využíván. 

1551 – plocha pro úpravu a rozšíření cesty do Horní Lipky. Vedení cesty po jiné trase by 
vyžadovalo podstatně větší zásah do ZPF. 

1571 – plocha pro parkoviště ve vazbě na aktivity spojené s památkami opevnění ČSR (dosud 
se zde parkuje živelně podél silnice). 

721, 731, 871,  881, 901, 1481, 1791, 1801, 1811 – jsou plochy pro jednotlivé aktivity areálu D, 
který rozšiřuje možnosti rekreačního vyžití návštěvníků Dolní Moravy. Vleky (č. 1481, 1791, 
1801) jsou určeny pro sjezdové lyžování (eventuální provedení některého z vleků jako 
sedačkové lanovky i pro letní období se nevylučuje). Stanice ani trasy vleků se nedotýkají 
PUPFL. Zábor ZPF se uvažuje pro všechny tři horní stanice a dolní stanici vleku 1481, vleky 
1791, 1801 mají umístěny dolní stanice v rozvojové ploše pro vybavenost č. 901. Rozvojová 
plocha č. 1811 je pro bobovou dráhu včetně vleku pro boby (vozíky). Plocha umožní výstavbu 
zařízení rozšiřujících možnosti rekreačního využití na celý rok. Vlastní plocha pro dráhu je 
vymezena směrně a bude upřesněna v projektu, který  musí zahrnovat i nezbytné sadové 
úpravy pro začlenění stavby do krajiny.  

Katastrální území Horní Morava 

471 a 142b1 – plochy jsou pro aktivity areálu C popsaného v části věnované katastrálnímu území  
Dolní Morava. Plocha č. 471 je pro vybavenost navazující na horní stanici vleku a v létě sloužící 
turistům směřujících do masívu Králického Sněžníku. Plocha č. 142b1 je pro horní stanici vleku, 
který je podmínkou funkčnosti areálu C.  

Katastrální území Velká Morava 

1251, 1261, 1311 a 1321 – všechny plochy jsou pro rozvoj bydlení. Využívají prostor mezi 
stávajícími plochami pro bydlení podél cesty na jihovýchodním okraji obce. Podobně jako          
u ploch č. 1341 a 1351 v k.ú. Dolní Morava - za předpokladu dodržení záměru rozvolněné 
zástavby rodinných domů bez oplocení nebo s oplocením jen malých izolovaných ploch těsně 
při obydlích nedojde k narušení krajinného rázu a prostory mezi obydlími budou dále 
zemědělsky využívány (louky, pastviny). 
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1491 – plocha pro výstavbu hráze poldru pro zachycení přívalových vod. Využitím plochy 
stávající cesty, která povede po koruně budoucí hráze dojde ke snížení požadavku na zábor 
ZPF. 

1581 – plocha pro úpravu a rozšíření místní komunikace propojující části obce na jihu území. 
Vedení trasy je dáno umístěním zpřístupňovaných částí obce. 

1591 a 1601 – jedná se o zmenšení ploch schváleného ÚPO. 

1921 – plocha pro úpravu a rozšíření účelové komunikace propojující obec s intenzivně 
obdělávanými plochami ZPF a volnou krajinou. Část plochy je součástí navrhované hráze 
poldru. Vedení trasy je dáno umístěním stávající cesty. 

Zdůvodnění jednotlivých záborů ploch PUPFL a vyhodnocení vlivu na lesní ekosystém 

Vynětí ploch z PUPFL pro sjezdové tratě bylo zvoleno dočasné proto, že zde nejsou 
umisťovány stavby trvalého charakteru. Vynětí se navrhuje na období do 99 let. 

Katastrální území Dolní Morava 

164a1 a 1711 – plochy pro úpravu a rozšíření místních komunikací. Vedení tras je dáno 
umístěním zpřístupňovaných částí obce a trasou původních cest. 

Pro omezení negativního vlivu na lesní ekosystém jsou navržena tato opatření: 

  - trasy jsou vedeny po stávajících cestách, 

- v místech kde jsou cesty vedeny po hranici lesa bude rozšíření směrováno 
mimo PUPFL, 

- v lese budou plochy pro rozšíření cest upřesněny po místním šetření tak, aby 
zásah do PUPFL byl minimální (s ohledem na zachování dřevin chránících 
porosty proti bořivým větrům – zachování okrajového porostního pláště na více 
ohrožené straně), 

- odvodnění cest bude řešeno tak, aby nedošlo ke změnám vodního režimu na 
PUPFL. 

Další významné dopady na  biotické a abiotické činitele působící na lesní ekosystém se 
nepředpokládají. 

1811 – plocha pro rozvoj sportu v areálu D. Lesní pozemky jsou navrženy k záboru jen v míře 
nejnutnější pro průchod umělé bobové dráhy. 

Trasa pro průchod bobové dráhy lesem bude upřesněna po místním šetření s důrazem na 
bezpečnost provozu a minimalizaci negativních dopadů na lesní ekosystém, stabilitu lesního 
porostu a eventuální další negativní působení. 

Poznámka: Plocha pro zábor je vypočtena směrně pro koridor o šířce 10 m s tím, že v rámci 
prostoru může být i trasa vymezena projektem odlišně a odvod bude počítán až dle skutečně 
zabrané plochy. 

Katastrální území Horní Morava 

1631 a 164b1 – plochy pro úpravu a rozšíření místních komunikací. Vedení tras je dáno 
umístěním zpřístupňovaných částí obce a trasou původních cest. 

Pro omezení negativního vlivu na lesní ekosystém jsou navržena tato opatření: 

  - trasy jsou vedeny po stávajících cestách, 

- v místech kde jsou cesty vedeny po hranici lesa bude rozšíření směrováno 
mimo PUPFL, 

- v lese budou plochy pro rozšíření cest upřesněny po místním šetření tak, aby 
zásah do PUPFL byl minimální (s ohledem na zachování dřevin chránících 
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porosty proti bořivým větrům – zachování okrajového porostního pláště na více 
ohrožené straně), 

- odvodnění cest bude řešeno tak, aby nedošlo ke změnám vodního režimu na 
PUPFL. 

Další významné dopady na  biotické a abiotické činitele působící na lesní ekosystém se 
nepředpokládají. 

Katastrální území Velká Morava 

161 – plocha pro rozvoj individuální rekreace, jedná se o směnu stávající plochy rekreace za 
cestu umožňující přístup do lesa (svoz dřeva). 

Případné odlesnění musí probíhat v koordinaci se správcem přilehlých ploch lesa tak, aby byly 
omezeny negativní vlivy tohoto odlesnění – zejména na stabilitu lesních porostů. (Vzhledem 
k chráněné poloze lokality je toto nebezpečí malé a vzhledem k malému rozsahu lokality jsou i 
další možné negativní dopady na ekosystém lesa zanedbatelné.) 

211 – plochy jsou navrhovány pro rozvoj občanské vybavenosti a zařízení provozovatele vázané 
zejména na dolní stanici lyžařského vleku, lanovky a tratě pro sjezdové lyžování areálu „A“ a 
blízkou stávající občanskou vybavenost (dětské hřiště, parkoviště a sklad dřeva). 1011 – plocha 
pro rozvoj občanské vybavenosti vázané zejména na dolní stanici stávajícího lyžařského vleku, 
v současné době bezlesí.  

1331 – jedná se o plochu pro bezpečnější organizaci prostoru (dojezd sjezdové tratě oddělit od 
dětského vleku se školní sjezdovkou). K významnému narušení lesního ekosystému nedojde.  

1411 – plocha pro přístupovou cestu ke stávajícím objektům, jedná se o menší remízek bez 
hospodářského významu. Odlesněním nebude negativně ovlivněn lesní ekosystém. 

1451, 1461,– plochy jsou navrhovány pro rozšíření sjezdových ploch stávajícího areálu A 
využívajícího jedinečných podmínek pro sjezdové lyžování. Rozšíření stávajícího areálu spolu s 
předpokládanými  areály B, C a D vytváří podmínky pro širší rekreační a sportovní vyžití 
návštěvníků Dolní Moravy. Pro snížení negativních dopadů na lesní ekosystém a pro zachování 
stability porostu je nutno plochu pro dočasné odlesnění vytýčit po místním šetření tak, aby nový 
okraj lesa byl maximálně odolný proti vniknutí bořivých větrů do porostů. Je nutno podporovat 
stabilizující dřeviny. 

1501 - plocha pro horní stanici lanovky a na ni vázanou vybavenost. V současné době bezlesí – 
bez vlivu na lesní ekosystém. 

1511 – spolu s plochou 1501 a částí plochy 211 jsou to plochy pro lanovku, u níž se navrhuje 
celoroční využití. Blíže viz přiložené vyjádření ing. arch Vokatého, inspektora pro homologaci a 
bezpečnost sjezdových tratí. Vzhledem k malé šířce průseku a jeho předpokládanému osázení 
nízkými dřevinami bude negativní vliv na lesní ekosystém téměř nulový. 

1861 – plocha pro ČOV. Umístění je vázáno na blízkost zdrojů odpadních vod. Bylo vybráno 
z řady variant jako nejšetrnější k PUPFL a přírodě vůbec. K negativním vlivům dojde jen během 
výstavby objektu ČOV, další negativní působení bude zanedbatelné. 
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Tabulkové vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL 
Plochy záborů jsou zpracovány do tabulek rozdělených dle katastrálních území.  

1. tabulka uvádí souhrn všech záborů ZPF pro rozvoj obce v pořadí dle číselného označení 
ploch.  

2. tabulka uvádí zábory ZPF pro rozvoj obce v členění podle navržené funkce a kvality zabírané 
půdy.  

3. tabulka uvádí zásahy do PUPFL v členění na zábor PUPFL a omezení v hospodaření (plochy 
pro ÚSES) a v dalším členění na zásahy dočasné a trvalé.  

4. tabulka uvádí zábory pro  územní systém ekologické stability (veřejně prospěšná opatření). 
Plochy jsou zde vyčísleny bez ohledu na funkčnost prvku směrně s tím, že přesné vymezení 
jednotlivých prvků musí stanovit další dokumentace těchto prvků (projekty, plány péče).  

5. tabulka uvádí souhrn záborů pro jednotlivé druhy prvků ÚSES.  

6. tabulka uvádí souhrn ploch PUPFL pro veřejně prospěšná opatření (ÚSES). 

Vymezení ploch pro ÚSES vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Omezení spočívá v podřízení hospodaření zájmů uchování a reprodukci přírodního 
bohatství. Obecně se jedná o přiblížení druhové skladby porostů skladbě přirozené, o zavedení 
jemnějších způsobů hospodaření (clonová seč, podrostní způsob), o omezení až vyloučení 
používání pesticidů a herbicidů apod. Opatření pro jednotlivé prvky ÚSES stanoví projekty a 
plány péče jednotlivých prvků. Opatření je nutno zapracovat do LHP nebo LHO. 

Výměry jsou uváděny v hektarech se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Vyčíslené 
výměry jsou maximální - skutečný zábor (a částka odvodu) bude stanoven až při realizaci 
konkrétního záměru podle skutečně zabírané  plochy. 

Vysvětlivky k tabulkám vyhodnocení záborů půdního fondu: 

Označení - označení plochy shodné s grafickou přílohou, oproti konceptu byly 
plochy přečíslovány, při rozdělení ploch na několik funkčních využití bylo 
použito rozlišení přiřazením malých písmen podobně jako při poloze 
plochy ve dvou katastrálních územích 

List - číslo mapového listu, na němž se prvek nachází 

Fun. - převažující funkční využití plochy vyjádřené symbolem (při užití  dvou 
symbolů se jedná o smíšenou zónu) 

A - bydlení  

B - vybavenost (obchod a služby) 

C  - rekreace, sport 

D  - výroba (zemědělská výroba, průmysl, výrobní služby, sklady) 

E  - jiné využití 
E1 - doprava  

E11 – silniční doprava 

E2 - zeleň  

E21 - plocha zeleně mimo PUPFL 
   E22 - PUPFL 

E3 - ÚSES 
E33 - biocentrum regionálního významu 

 E34 - biokoridor regionálního významu 
   E35 - biocentrum místního významu 

 E36 - biokoridor místního významu 
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   E37 - interakční prvek  

E4 – vodohospodářské a protipovodňové opatření 

E5 – čistírna odpadních vod 

E6 - vodojem 

ZPF - uvádí výměry ploch vhodných pro navrhovanou  funkci (v hektarech), 
celkovou výměru záborů ZPF (Suma), která je následně členěna na 
plochy v současně zastavěném území obce (SZÚO) a mimo ně (Mimo), 
ve sloupcích „SZÚO“ a „Mimo“ jsou uváděny součty stejných kvalit půdy 
(stejných BPEJ), v dalších sloupcích jsou uváděny údaje nutné pro 
konečný výpočet odvodů za zabíraný zemědělský půdní fond 

Kód BPEJ - kód bonitované půdně ekologické jednotky - blíže ve stati 
Přírodní podmínky, pedologie 

TO - třída ochrany zemědělské půdy podle Přílohy metodického pokynu 
ze dne 12. 6. 1996, Č.j.: OOLP/1067/96 

dále jsou plochy záborů  členěny podle druhů využívání zemědělské půdy  

Druh pozemku - uvádí druh využívání zemědělské půdy, následuje 
celková výměra daného druhu (Suma), dále členěná na plochy v SZÚO   
a Mimo ně 

Výměra nezeměd. pozemků – uvádí orientační výměru zabírané jiné než zemědělské půdy, 
tento údaj nemá vztah ke kvalitě půdy uvedené v témž řádku kódem 
BPEJ 

Poznámky - všechny navržené rozvojové plochy se nacházejí v Chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod „Žamberk – Králíky“, v Přírodním parku Králický 
Sněžník a v ptačím území soustavy Natura 2000 „Králický Sněžník“, tyto 
skutečnosti nejsou v tabulce opakovány 

1 - dotýká se pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
3 - v mapovém podkladu ZPF, v mapě BPEJ PUPFL, vyhodnocováno jako 

ZPF 
 4  - zasahuje do jiného katastrálního území – rozlišeno malými písmeny 

I  - dotýká se zaplavovaného území 
MC  - dotýká se biocentra místního významu 
MK   - dotýká se biokoridoru místního významu 

 N  - významně se dotýká ostatní neplodné půdy - θ 
NPR  - dotýká se ploch národní přírodní rezervace (a biocentra regionálního 

významu) Králický Sněžník 
OP - ochranné pásmo NPR 

 Z  - významně zasahuje zastavěnou plochu  
*  - jedná se o veřejně prospěšnou stavbu 
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1.B.13.  Návrh lhůt aktualizace 
 

 

 Z hlediska problematiky územního rozvoje obce se doporučuje celková aktualizace 
Územního plánu obce Dolní Morava nejpozději k termínu uplynutí orientačního návrhového 
horizontu.  

Dílčí změny územního plánu obce budou řešeny na podkladě požadavku obce v souladu 
se schváleným usnesením Zastupitelstva obce na základě průběžného sledování závažnosti 
změn podmínek, za kterých byla tato územně plánovací dokumentace pořízena a schválena. 
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1.D. ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ 

DEFINICE POJMŮ 

V závazné části Změny č. 1 ÚPO Dolní Morava je použito běžné terminologie územního 
plánování vyplývající z legislativy dílčích odvětví a oborů dotčených v rámci procesu pořizování 
územně plánovací dokumentace. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Obec Dolní Morava se bude rozvíjet jako seskupení sídelních útvarů s rozvolněnou 
zástavbou především v návaznosti na současně zastavěné území obce bez vytváření nových  
sídel. 

VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ 

Obec Dolní Morava se bude rozvíjet v souladu s vymezením funkčního využití ploch, 
které je specifikováno v grafické části č. 2.2. Hlavní výkres s komplexním řešením celého území 
obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné regulativy, vymezení hranic zastavitelného území        
a vyznačení hranic současně zastavěného území obce včetně návrhu dopravního řešení           
a návrhu územního systému ekologické stability. 

Pro vydání stavebního povolení pro jednotlivé stavby (lokalita 1811 a související 73 a 91) 
a Sjezdovky (lokality 101, 127, 133, 143, 145, 146, 150, 151, 191 a 192) je nutno předložit 
biologické hodnocení za období nejméně jedné vegetační sezóny (dle § 67 zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

• Funkční a prostorová regulace je obsažena v následující tabulce     
 – vše co není uvedeno jako funkce PŘÍPUSTNÁ či PODMÍNĚNÁ, je NEPŘÍPUSTNÉ. 

 

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

Bydlení bydlení (v rodinných 
domech) 

 

občanské vybavení 
(obchod, nevýrobní 
služby, zdravotnictví) 

respektování současné 
prostorové kompozice sídla / 

negativní vlivy podmíněné 
funkce nesmí nad míru 
přípustnou ovlivňovat funkci 
hlavní  

s ohledem na charakter 
stávající zástavby obce a její 
současnou urbanistickou 
kompozici se stanovuje 
minimální plocha pro jeden 
objekt pro bydlení 1200 m2  

Občanské vybavení 
(vyjma tělovýchovy      
a sportu) 

občanské vybavení 
(správa,  řízení, 
obchod, služby, 
školství, zdravotnictví 
a sociální péče, 
kultura, …) 

přechodné ubytování, 
veřejné stravování, 
bydlení, rodinná rekreace, 
tělovýchova, sport 

respektování současné 
prostorové kompozice sídla /                   
negativní vlivy podmíněné 
funkce nesmí  rušivě 
ovlivňovat funkci hlavní.  

Individuální rekreace 
(IR) 

rodinná rekreace  přechodné ubytování    
respektování současné 
prostorové kompozice/v údolí 
Mlýnického potoka se 
výstavba dalších objektů IR 
nepřipouští ani v současné 
ploše IR 
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Název funkční plochy  Přípustná funkce  Podmíněná funkce  Základní regulace / 
podmínky využití 

Občanské vybavení 
(tělovýchova, sport) 

sport, tělovýchova cykloturistická základna, 
přechodné ubytování  

respektování současné 
prostorové kompozice sídla  
a přírodních podmínek 

Sjezdové trati lyžování, 
snowboarding, bobová 
dráha (v jižní části 
Areálu 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 

Výroba výroba (průmyslová 
výroba, zemědělská 
výroba, výrobní 
služby), skladování  

bydlení  

občanské vybavení 
(nevýrobní služby, 
obchod) 

respektování současné 
prostorové kompozice sídla /                   
negativní vlivy funkcí nesmí 
přesahovat limity stanovené 
příslušným správním 
rozhodnutím 

Doprava přeprava osob, 
nákladů 

technické vybavení dodržení prostorových norem 
lokalizace 

Technické vybavení přeprava, 
energetických médií, 
vod, zneškodňování 
odpadních vod 

- liniové stavby (TI) 
v současně zastavěném 
území umísťovat pod zem, 
ostatní stavby nesmí narušit 
současnou prostorovou 
kompozici sídla / 
respektování prostorových 
norem, bezpečnostních a 
ochranných pásem 

Zemědělský půdní fond 
(ZPF) 

zemědělská rostlinná 
prvovýroba, 
stabilizace odtokových 
poměrů v krajině, 
ochrana půdního 
profilu 

stabilizace ekosystémů, 
stavby a zařízení pro 
protierozní ochranu, 
optimalizaci vodního 
režimu, revitalizaci krajiny 

- 

Pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) 

Produkce dřevní 
hmoty, ochrana 
půdního profilu, 
stabilizace odtokových 
poměrů v krajině 

stabilizace ekosystémů, 
stavby a zařízení pro 
protierozní ochranu, 
optimalizaci vodního 
režimu, revitalizaci krajiny 
a zabezpečení funkcí lesa 

- 

Zeleň mimo PUPFL - dotváření krajinného 
rázu 

- stabilizace 
odtokových poměrů 
v krajině 

stabilizace ekosystémů, 
individuální rekreace, 
stavby a zařízení pro 
protierozní ochranu, 
optimalizaci vodního 
režimu, revitalizaci krajiny 

zachování tradičních výhledů 
a průhledů   
              

Veřejná zeleň - dotváření krajinného 
rázu a urbanistické 
kompozice 

každodenní rekreace 
- / pouze stavby drobné 
architektury 



Změna č. 1 ÚPO Dolní Morava – návrh 

 75

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

Vodní plocha, vodní 
tok 

stabilizace odtokových 
poměrů v krajině 
(akumulace vody, 
odvádění povrchových 
vod), dotváření 
krajinného rázu 

chov ryb, rybaření  - 

 

Podmínky:       1.   K územnímu řízení na zastavění plochy č. 53 u lyžařského areálu B a u plochy 
č. 90 u lyžařského areálu D bude doložena hluková studie s případnými 
návrhy protihlukových opatření, které zajistí splnění hygienických limitů hluku 
v chráněném venkovním prostoru navrhovaných staveb (pro bydlení 
i občanskou vybavenost). 

5. K územnímu řízení na výstavbu lyžařského areálu bude doložena hluková 
studie, která bude posuzovat hluk ze všech stacionárních zdrojů areálu a ze 
související dopravy k chráněnému venkovnímu prostoru staveb (stávajících 
i plánovaných). 

6. U územního řízení na bytovou výstavbu na ploše č. 56 u lyžařského areálu B 
a navržených ploch pro bytovou výstavbu, chráněnou občanskou vybavenost 
a rekreaci u lyžařského areálu D bude rovněž vyhodnocen hluk z areálu 
(studie nebo měření). 

7. V případě rozšiřování lyžařského areálu D o další vleky bude provedeno 
vyhodnocení hlukové zátěže z celého areálu ke stávající i plánované bytové 
výstavbě či chráněným objektům občanského vybavení.  

 
 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavitelné území je vymezeno v grafické části ÚPO č. 2.2. Hlavní výkres 
s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné regulativy, 
vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného území obce 
včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability. 

Využití nových ploch navrhovaných do území nejvyšší známé inundace z roku 1997 pro 
umístění staveb uvažované funkce je možné za předpokladu, že předmětná plocha nebude 
součástí stanoveného záplavového území. Do doby jeho stanovení je možno plochy využívat 
k navrhované funkci bez trvalých nadzemních staveb. 

 

OMEZENÍ ZMĚN V UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Stavby, jejich změny a změny v jejich užívání budou povolovány v souladu s funkčním 
využitím ploch stanoveným Územním plánem obce Dolní Morava a jeho Změnou č. 1. 

 

ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍHO VYBAVENÍ 

Uspořádání dopravního vybavení je specifikováno v grafické části ÚPO č. 2.2. Hlavní 
výkres s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné 
regulativy, vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného 
území obce včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability. 

Stabilizované vedení silnic se doplňuje místními komunikacemi k napojení rozvojových 
ploch obce. Pro zajištění odstavení vozidel budou vybudována nová parkoviště a záchytná 
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parkoviště. 

Respektovat nutno OP stávajícího i plánovaného komunikačního systému v parametrech 
pro příslušnou kategorii pozemní komunikace dle platných státních norem. 

 

ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Uspořádání technického vybavení je specifikováno v grafické části ÚPO č. 2.3. 
Koncepce řešení technického vybavení. 

Pro zásobování obce vodou bude  vybudován nový vodojem, doplněn vodovodní řad 
veřejného vodovodu a zajištěno posílení vodních zdrojů.  

Zneškodňování odpadních vod bude realizováno prostřednictvím skupinových ČOV 
napojených novými kanalizačními řady. 

Pro zajištění zásobování elektrickou energií budou vybudovány 2 nové TS. 

Pro zajištění zásobování plynem bude vybudován STL plynovodní systém. 

 

ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Uspořádání občanského vybavení je specifikováno v grafické části ÚPO č. 2.2. Hlavní 
výkres s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné 
regulativy, vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného 
území obce včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability. 

Současné občanské vybavení obce bude doplněno o nové objekty v oblasti správy          
a řízení, obchodu, zdravotnictví, ubytování a stravování a tělovýchovy a sportu. 

 

VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

Plochy a koridory ÚSES jsou vymezeny v grafické části ÚPO č. 2.2. Hlavní výkres 
s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné regulativy, 
vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného území obce 
včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability. 

 

Plochy níže uvedených biocenter a biokoridorů je nutno považovat za nezastavitelné: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
358 Králický 

Sněžník 
Horní 
Morava, 
Velká 
Morava, 
Sklenné  
uMalé 
Moravy, 
Stříbrnice 

1.70 
 

RC, 
NK 

NPR 
(NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
LO, 
MT, 
SA, 
SM,  

Bezlesý vrchol a 
lesnaté svahy  s 
převážně s jižní (JV – J 
– JZ) expozicí 

F 1087 

K84 358 Králický 
Sněžník      
– K 80 

Sklenné u 
Malé 
Moravy, 
Stříbrnice 

1.53 
1.70 

NK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM,  

Převážně lesní 
biokoridor vedený po 
hřebenech  

V  

RK 
829 

 Horní Lipka, 
Horní 
Morava 

1.53 
1.70 

RK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Převážně lesní 
biokoridor vedený po 
hřebenech  

V 6,5 
včet. 
MC 

1 Jelení vrch Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

(NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
na svazích s J až JZ 
sklonem 

V 4,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Horní 

Morava 
Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

(NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
na svazích s JV 
sklonem 

V 3,4 

3 Solniska Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

(NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
na svazích s JV 
sklonem 

V 3,1 

4 Pod 
vyhlídkou 

Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

(NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
při potoce na svazích 
s JV sklonem 

V 4,6 

5 Hleďsebe Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

(NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin a smrčiny 
na svahu (hřbetu) 
s východním až SV 
sklonem 

V 3,5 

6 Hluboký důl Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

(NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
při Hlubokém potoce a 
jeho přítocích na 
svazích s SV, J až JZ 
sklonem 

V 4 

7 U lovecké 
chaty 

Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

(NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
na svazích s J sklonem 

V 3 

8 Kopřivák Horní 
Morava 

1.70 MC, 
RK 

(NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Zbytky bučin, smrčiny 
při potoce Kopřivák a 
jeho přítocích na 
svazích s  V, J až JZ 
sklonem 

V 7,5 

9 Pod srubem Dolní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.53 MC (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlé louky 
se skupinami dřevin 

V 5,3 

10 U starého 
úřadu 

Dolní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.53 MC (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlé louky 
se skupinami  
a porostem náletových 
dřevin  

V 5,3 

11 U křižovatky Dolní 
Morava, 
Horní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.53
1.70 

MC (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlé louky 
se skupinami dřevin a 
lesíky na přilehlých 
svazích  

V 6,1 

12 Pod lomem Horní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.70 MC (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
LO, 
SM 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlá část 
lesa na svazích 
převážně se Z sklonem 

V 4,2 

13 Poniklec Dolní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.70 MC (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
LO, 
SM 

Soutok Moravy 
s potokem Poniklec, 
břehové porosty a část 
lesa mezi toky na 
svazích převážně se 
SZ, Z až JZ sklonem 

V 5,7 

14 Mlýnský 
potok 

Velká 
Morava 

1.70 MC (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
LO, 
SM 

Mlýnský potok  
a přilehlá část lesa na 
svazích se SZ, Z, J až 
JV sklonem 

V 4 

15 Pod 
Slamníkem 

Velká 
Morava 

1.70 MC (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
LO, 
SM 

Mlýnský potok  
a přilehlá část lesa na 
svazích se Z, J až JV 
sklonem 

V 3,6 

16 Morava Dolní 1.53 MK (NATURA) LO, Tok Moravy, břehové V 1,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Morava, 
Velká 
Morava 

CHOPAV 
PPark 

MT porosty a přilehlé louky 

17 Morava Dolní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.53 MK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty přilehlé louky  
a lesíky na svazích 

V 2 

18 Morava Horní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.70 MK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
MT 

Tok Moravy, břehové 
porosty přilehlé louky  
a lesíky na svazích 

V 1,5 

19 Morava Horní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.70 MK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
BU, 
SM 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlá část 
lesa 

V 1,2 

20 Morava Horní 
Morava, 
Velká 
Morava 

1.70 MK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
BU, 
SM 

Tok Moravy, břehové 
porosty a přilehlá část 
lesa 

V 1,3 

21 Mlýnský 
potok 

Velká 
Morava 

1.53 
1.70 

MK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

LO, 
BU, 
MT, 
SM 

Mlýnský potok, břehové 
porosty, přilehlé louky a 
přilehlá část lesa 

V 1,8 

22 Mlýnský 
potok 

Velká 
Morava 

1.70 MK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Mlýnský potok a 
přilehlá část lesa na 
svazích se SZ, Z, J až 
JV sklonem 

V 2,1 

23 Mlýnský 
potok 

Velká 
Morava 

1.70 MK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Mlýnský potok a 
přilehlá část lesa na 
svazích se Z až J 
sklonem 

V 0,4 

24 Kamenitý 
potok 

Velká 
Morava 

1.70 MK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Kamenitý potok, 
břehové porosty a 
přilehlá část lesa 

V 0,9 

25 Hluboký 
potok 

Horní 
Morava 

1.70 MK (NATURA) 
CHOPAV 

PPark 

BU, 
SM 

Sevřené údolí 
Hlubokého potoka a les 
na přilehlých svazích 

V 1 

 

Na těchto plochách se nepřipouští činnosti snižující jejich ekologickou stabilitu. 

 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

ochrana přírody a krajiny 
- zásady ochrany přírody dle Plánu péče národní přírodní rezervace (NPR) Králický Sněžník 

(severní část řešeného území).  

- ochrana krajinného rázu - celé řešené území leží v Přírodním parku Králický Sněžník 

- ochrana biotopů výskytu chráněných a na bytí ohrožených živočichů – části řešeného území 
jsou součástí prostoru ”ptačího území Králický Sněžník” a evropsky významné lokality 
„Králický Sněžník“ v rámci programu NATURA 2000. 

- významné krajinné prvky “ze zákona”: les, vodní tok, rybník, údolní niva 

- prvky Územního systému ekologické stability (regionálního i místního významu)  
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ochrana lesa 
- zásady ochrany jednotlivých kategorií ploch PUPFL včetně ochranného pásma 50 m 

ochrana podzemních a povrchových vod 
- Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

- významný vodní tok 

- ochranné pásmo vodního zdroje 

- provozní pásmo pro údržbu vodních toků (8 m od břehové čáry u významného vodního toku, 
6 m u ostatních vodních toků) 

ochrana staveb  
- veřejné pohřebiště včetně ochranného pásma 100 m 

ochrana památek  
- nemovitá kulturní památka 

ochrana technické infrastruktury 

♦ pro zásobování vodou  

- ochranné pásmo vodojemu 

- ochranné pásmo vodovodního řadu a vodovodního zařízení 

- ochranné pásmo vodního zdroje 

♦ pro čištění odpadních vod  
- ochranné pásmo čistírny odpadních vod 

- ochranné pásmo domovní mechanicko-biologické čistírny odpadních vod 

- ochranné pásmo kanalizace 

♦ pro zásobování elektrickou energií  
- ochranné pásmo elektrické stanice pro transformaci VN/NN 

- ochranné pásmo nadzemních a zemních kabelových vedení VN a NN 

♦ pro přenos informací  
- ochranné pásmo dálkového telekomunikačního kabelu 1,5 m na obě strany 

ochrana dopravní infrastruktury 

♦ pozemních komunikací  
- ochranné pásmo silnice III. třídy 

- místní komunikace 

- rozhledové pole úrovňové křižovatky pozemních komunikací 

♦ železnice  
- ochranné pásmo 60 m 
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ochrana měřičských značek (bodů), signálů a jiných zařízení 

Podle § 8 odst. 2 a § odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, jsou chráněny 
měřičské značky (body), signály a jiná zařízení. Nedodržením tohoto zákona dochází podle § 7 
písm. b) a c) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve 
znění pozdějších předpisů, k porušení pořádku na úseku zeměměřičství. 

Správcem základního bodového pole je Zeměměřičský úřad v Praze, podrobné bodové 
pole je ve správě územně příslušného katastrálního úřadu. 

záplavové území 
- nebylo dosud stanoveno 

 

PLOCHY PŘÍPUSTNÉ PRO TĚŽBU NEROSTŮ 

Plochy přípustné pro těžbu nerostů jsou vymezeny v grafické části ÚPO č. 2.2. Hlavní 
výkres s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné 
regulativy, vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného 
území obce včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability. 

 
VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A PRO PROVEDENÍ ASANACÍ 
NEBO ASANAČNÍCH ÚPRAV 

 
Veřejně prospěšné stavby 

Ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze pozemky, stavby a práva k nim, 
potřebné pro uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, vyvlastnit nebo omezit 
rovněž pro veřejně prospěšné stavby (VPS) podle schválené územně plánovací dokumentace. 

V souladu s ustanovením § 18 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 135/2001 
Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších 
předpisů vymezuje tento ÚPO plochy pro veřejně prospěšné stavby na správním území obce 
uvedené v následujícím přehledu: 
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DOPRAVA 
- pravostranný chodník u silnice III/3127 (od stávající prodejny směrem severním v rámci 

SZÚO) 
- veřejná parkoviště 
- záchytné parkoviště 
- místní a účelové komunikace doplňující stávající síť  

 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
- doplněné vodovodní sítě včetně objektů a zařízení s tím souvisejících (vodovod, vodojem, 

jímací objekt obecního vodovodu) 
- systém odkanalizování a čištění odpadních vod (kanalizace, čistírna odpadních vod) 
- hráz poldru 

 
ENERGETIKA 
- STL plynovod včetně souvisejících zařízení 
- nadzemní elektrické vedení VN 

 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
- objekt pro správu, řízení, zdravotnictví  a společenské aktivity obce 
- objekt občanského vybavení nad areálem C 
- objekt občanského vybavení pod severním vlekem areálu D 
 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
- sběrný dvůr 
- koupaliště 

 

Poznámka: 
V rámci schvalování návrhu bude schválen i rozsah VPS, který umožní zajištění 

předvýrobní přípravy a lokalizaci v současných podmínkách. Přesné umístění inženýrských sítí 
resp. staveb je odvislé od dokumentace, kterou třeba zajišťovat u odborných organizací. 
Jednání v průběhu jejího zpracování třeba vést ve spolupráci Obecního úřadu a majitelů 
pozemků se Stavebním úřadem. 

 
Asanace a asanační úpravy 

V rámci koncepce Změny č. 1 ÚPO se plošné asanace nepředpokládají. 


