
1 
 

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
Spis veden pořizovatelem pod č. j. 489/2009/UPaSU/HS  
                                                 
 
V Dolní Moravě dne  17.12.2009   Číslo usnesení ZO Dolní Morava 138/09 
 

 
Obec Dolní Morava 

Změna č. 3 územního plánu obce Dolní Morava 
 

Zastupitelstvo obce Dolní Morava příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
§171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 
4 stavebního zákona  

v y d á v á 
 
tuto změnu č. 3 Územního plánu obce Dolní Morava, schváleného usnesením zastupitelstva obce 
Dolní Morava č. 1/01 dne 08.02.2001 jehož závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou Obce Dolní Morava, 
a změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva obce 
Dolní Morava č. 93/06 dne 11.07.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou obce Dolní Morava č. 1/2006, 
a změněného změnou č. 2 tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva obce 
Dolní Morava č. 142/08 dne 18.12.2008, jejíž závazná část byla vydána formou opatření obecné 
povahy: 
 

1. V části první obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2006 se  doplňuje bod 3 takto:  
Nedílnou součásti vyhlášky je také komplexní elaborát Změny č. 3 územního plánu obce, tj. 
textová část a grafická část v rozsahu 

a) Hlavní výkres s komplexním řešením celého území obce 1:5 000 
b) Koncepce řešení technického vybavení 1:5 000  
c) Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb 1:5 000    
 
 
2. V části druhé obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2006  se bod 1 doplňuje takto: 
Závazná část územního plánu obce Dolní Morava včetně Změny č. 1, Změny č. 2 je doplněna o 
znění Změny č.3. 
 
 
3.  Příloha č.1 vyhlášky č. 1/2006 s názvem „Závazná část ve formě regulativů“ se doplňuje 
v kapitole Zásady uspořádání technického vybavení takto: 
Zneškodňovaní odpadních vod bude realizováno prostřednictvím centrální ČOV napojené na 
tlakové kanalizační stoky. 
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a v kapitole Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo 
asanačních úprav, část Vodní hospodářství takto: 
Systém odkanalizování a čištění odpadních vod (stavba kanalizace, stavba objektu čistírny 
odpadních vod – pozemek p.č. 5208 k.ú. Velká Morava) 
 

 
Záznam o účinnosti otisk úředního razítka a podpis oprávněné 

úřední osoby pořizovatele: 

 

 
č. usnesení:   ……………………………. 

změnu územního plánu vydalo:  

Zastupitelstvo obce Dolní Morava 

datum vydání:  
 
………………………. 

datum nabytí účinnosti:  
 
………………………. 

jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední 
osoby pořizovatele: 

Dana Nosková  
vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad Městský úřad 
Králíky 

 

 
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Dolní Morava obsahuje textovou a grafickou část. 
 
Textová část odůvodnění 
1. Postup při pořizování změny 
Návrh na pořízení změny územního plánu vyvolala sama obce, pro kterou byl územní plán 
pořizován. K návrhu obce na pořízení změny územního plánu byly připojeny i návrhy na změnu 
územních plánů z podnětu občanů obce. Návrh na pořízení změny ÚP byl pořizovatelem 
posouzen a bylo vydáno stanovisko k návrhu na pořízení změny územního plánu dle § 46 
stavebního zákona. Zastupitelstvo obce Dolní Morava schválilo pořízení změny č.3 ÚPO Dolní 
Morava dne 12.01.2009, usn. č. 140/08. Usnesením č. 144/08 byly do změny územního plánu 
zahrnuty požadavky občanů obce, které byly podány během roku 2008. 
Žádost o pořízení změny byla pořizovateli předána 20.01.2009. Na základě usnesení 
zastupitelstva obce ze dne 21.1.2009 bylo zažádáno o změnu lokalit v návrhu zadání ÚPD a to 
změnu umístění ČOV. Na základě těchto požadavků a podaných podkladů byl návrh zadání 
upraven a zahájeno projednávání zadání změny územního plánu. Tento návrh zadání byl 
zveřejněn veřejnou vyhláškou a dálkovým přístupem předložen k nahlédnutí v období od 
11.02.2009 do 15.03.2009. Dále byl návrh zadání obeslán jednotlivě dotčeným orgánům, 
sousedním obcím, krajskému úřadu a ostatním subjektům působícím v řešeném území. Na 
základě stanovisek byl návrh zadání upraven. Během projednávání vzneslo zastupitelstvo 
opakovaně požadavek na změnu umístění ČOV, z technických důvodů umístění ČOV. Na 
základě tohoto požadavku bylo zadání územního plánu znovu projednáno s orgány dotčenými 
v této lokalitě.  
Zadání změny ÚP bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 13.05.2009 usnesením č. 62/09. 
V zadání nebylo požadováno zpracování vlivu koncepce na ŽP, plochy NATURA 2000 a 
udržitelný rozvoj území a také nebylo požadováno zpracování konceptu změny ÚP.  
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Projednávání návrhu změny ÚP bylo zahájeno dne 25.08.2009. Společné jednání dle § 50 
stavebního zákona bylo oznámeno a svoláno na 03.09.2009. Do společného jednání nebyl podán 
požadavek o prodloužení lhůty pro podání stanoviska. Stanoviska k návrhu jednáni byly zaslány 
v písemné formě, lhůta pro podání stanovisek vyplynula k datu 03.10.2009. Návrh územního 
plánu byl zveřejněn od 03.09.2009 do 03.10.2009 k nahlédnutí a zveřejněn i dálkovým 
přístupem. Stanoviska a požadavky byly vyhodnoceny, na základě vypořádání stanovisek nebylo 
nutné návrh územního plánu pro veřejné projednávání upravovat. Tabulkový soupis příchozích 
stanovisek a požadavků spolu s vyhodnocením je přílohou č. 2 tohoto dokumentu. 
Návrh územního plánu byl předložen k posouzení krajskému úřadu dle § 51 stavebního zákona, 
před zahájením řízení o územním plánu. Souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu, Krajského 
úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánování a 
evropských fondů, bylo vystaveno dne 27.10.2009. Zároveň bylo požádáno o vydání souhlasu 
s vyhodnocením důsledku navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. 
Řízení o Změně č. 3 ÚPO bylo zahájeno 02.11.2009 vyvěšením na úředních deskách a obesláním 
oznámením o konání veřejného jednání. Veřejné jednání se konalo dne 16.12.2009 na obecním 
úřadě v Dolní Moravě. Oznámení o konání veřejného jednání bylo zasláno jednotlivě dotčeným 
orgánům, krajskému úřadu, dotčeným subjekům a okolním obcím. Všichni výše zmínění byly 
obeznámeny s lhůtou a formou podání námitek a připomínek k dokumentaci. Během pořizování 
a řízení Změny č. 3 ÚPO nebyly podány žádné připomínky ani námitky občanů k územně 
plánovací dokumentaci. Dokumentace byla pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, 
starostkou obce Dolní Morava Janou Bednářovou, přezkoumána a bylo zpracováno odůvodnění 
územního plánu. Návrh Změny č. 3 ÚPO nebyl již po veřejném jednání upravován, nevznikly 
důvody ani požadavky pro úpravu návrhu. Rozpory během pořizování nebyly podány. Soupis 
stanovisek a připomínek podaných k návrhu územního plánu při veřejném jednání je součástí 
tohoto dokumentu v příloze č. 2. 
Zastupitelstvu obce Dolní Morava byl pořizovatelem předložen návrh na vydání Změny č. 3 
ÚPO s odůvodněním  pro vydání změny územního plánu formou opatření obecné povahy. 
 

 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních 
vztahů 
Předmětem Změny č. 3 ÚPO jsou požadavky pro vymezení plochy pro umístění ČOV a tlakové 
kanalizace, dílčí změny v plochách zeleně, vymezení vodní plochy rybníka a plochy pro bydlení. 
Hlavní cíle řešení platné ÚPD obce se nemění. 
Politika územního rozvoje České republiky 2008 řešené území obce Dolní Morava zahrnuje do 
specifické oblasti Jeseníky - Kralický Sněžník. Jedním z úkolů pro územní plánování je v této 
oblasti stanovit opatření pro zajištění rovnováhy ekologického pilíře v rovnováze s ostatními 
pilíři, a to hospodářským a ekonomickým, v rámci udržitelného rozvoje.  
Změna č. 3 ÚPO Dolní Morava je v souladu s Územním plánem velkého územního celku 
Pardubického kraje, který byl schválen 14.12.2006. Nekoliduje s žádným z jeho rozvojových 
prvků.  
Širší vztahy v území se v důsledku řešení Změny č. 3 nemění. Postavení obce ve struktuře 
osídlení území zůstává zachováno stejně jako vazby dopravní a technické infrastruktury. Rovněž 
přírodní hodnoty a územní systémy ekologické stability nejsou Změnou č. 3 dotčeny. Nové 
rozvojové plochy nebudou mít vliv na využívání území z hlediska širších územních vztahů.  
 
 
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
Pořizovatel prověřil Změnu č. 3 ÚPO Dolní Morava z hlediska cílů a úkolů dle § 18 a §19 
stavebního zákona. Rozsah záměru územního plánu byl korigován tak, aby přiměřeně řešil dané 
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území a však nemění celkovou urbanistickou koncepci obce. Dosavadní ochrana a rozvoj hodnot 
je zajištěna. Je zajištěn i cíl vytvoření podmínek pro výstavbu v souladu s pilíři udržitelného 
rozvoje a v souladu s cílem stanovování podmínek pro rozvoj sídelní struktury. Změnou 
koncepce odkanalizování, dochází k posílení pilíře ochrany životního prostředí koordinované 
s rozvojem cestovního ruchu a ekonomického využívání území. 
V rámci změny územního plánu byly koordinovány veřejné i soukromé záměry. Dle prověření je 
změna č. 3 územního plánu v souladu s cíly a úkoly územního plánování.  
 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
Změna č. 3 ÚPO byla zpracována tak, aby byla zachována návaznost na původní územní plán 
obce Dolní Morava. Textová a grafická část byla upravena tak, aby mohla byt vydána formou 
opatření obecné povahy a byla v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
vyhlášky 500/2006 Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. Pro potřeby vydání dokumentace byl vypracován výřez koordinačního výkresu, 
hlavního výkresu. Textová a grafická část byly zpracovány tak, aby splňovaly grafické nároky 
původního územního plánu a současně byla zachována přehlednost dokumentace. 
 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 
V procesu pořizování změny územního plánu byly respektovány požadavky dotčených orgánů, 
které byly přijaty k zadání územního plánu a připomínky k návrhu územního plánu. Soupis 
stanovisek a vyjádření dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a dotčených subjektů je 
přílohou č. 1 tohoto dokumentu. Vypořádání připomínek je také součástí přílohy. 
Ke společnému jednání bylo pořizovateli zasláno 15 stanovisek, z toho 6 stanovisek dotčených 
orgánů,  1 vyjádření  krajského úřadu a 8 vyjádření dotčených subjektů v území. 
K veřejnému jednání pořizovatel obdržel 10 stanovisek, z toho 4 dotčených orgánů a 6 dotčených 
subjektů v území. 
Rozpory v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace nevnikly. 
 
6. Vyhodnocení splnění zadání 
 
Zadání Změny č. 3, upravené dle výsledku projednání jeho návrhu, bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 13. 5. 2009 usnesením č. 62/09. Změnou č. 3 byly 
vyřešeny požadavky Zadání Změny č. 3 na vytvoření základních územních podmínek pro 
zkvalitnění systému zneškodňování odpadních vod, doplnění systému vodních ploch a ploch pro 
bydlení včetně rozšíření zastavitelných ploch. 
Všechny záměry Změny č. 3 respektují požadavky na ochranu životního prostředí, přírody, 
přírodních prvků a krajiny, na kvalitu dopravy, dopravní obsluhy a technické infrastruktury.  
Odůvodnění odklonění od zadání. 
Vyústění odpadních vod z ČOV bylo na základě výsledků projednávání s Lesy ČR správce 
vodního toku, vodoprávní úřad v Králíkách a Povodí Morava, navrženo do vodního toku Morava, 
původní vypouštění v zadání bylo navrhováno do Mlýnického potoka. Zpracovatel územního 
plánu prověřil tento požadavek ze zadání. Na základě propočtů a vydatnosti vodního toku tzv. 
směšovacích rovnic, které byly negativní pro splnění podmínek pro vypouštění odpadních vod do 
vodního toku, bylo navržen nové místo pro vpouštění, které limity vodnatosti vodního toku pro 
vypouštění odpadních vod splňují. Nové podmínky byly také projednány na společném jednání o 
návrhu územního plánu. 
Ve schváleném zadání ÚP z května 2009 jsou evidovány nároky vzniklé PÚR ČR 2006 
z 17.05.2006. Po vydání PÚR ČR 2008 ze dne 20.07.2009 usnesením č. 929 byl návrh územního 
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plánu zkontrolován z hlediska cílů územního plánování v řešené oblasti. Plochy navrhované 
změnou ÚP nejsou v rozporu s těmito politikami. Plocha pro bydlení byla navržena mimo 
záplavové území vodního toku. Odkanalizování obce přispěje ke zvýšení ochrany životního 
prostředí a přispěje k podpoře rozvoje technické infrastruktury v obci. 
 
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
Změna č. 3 vychází z platné ÚPD obce a doplňuje ji o další vodní plochu a plochu pro bydlení na 
základě záměrů uplatněných vlastníky pozemků. Dále řeší optimální systém zneškodňování 
odpadních vod v centrální ČOV včetně systému tlakové kanalizace, a to na základě záměru 
uplatněného obcí. 
Výstavba tlakových kanalizačních stok bude probíhat v současně zastavěném území obce 
(SZÚO) Dolní Morava. Centrální ČOV je umístěna na okraji obce na návrhové ploše 
technického vybavení v k.ú. Velká Morava. Stavba zasahuje v několika místech do záplavového 
území řeky Moravy. 

Základní údaje ČOV: 
množství odpadních vod 
Q24 = 1,09 l/s 
Qh = Q24 x kh = 1,09 x 2,4 = 2,62 l/s 
počet EO (ekvivalentních obyvatel) je 750 

ČOV bude napojena na vodovod přípojkou PE DN 80 mm délky 162 m. Odtok vyčištěné 
odpadní vody je řešen výtlačným potrubím PE 80 mm v délce 338 m s vyústěním do řeky 
Moravy s osazenou zpětnou klapkou. Odpadní výtlačné potrubí bude vedeno společně v jedné 
rýze s přiváděcí tlakovou stokou (T, T1) na ČOV. Tlakové stoky po obci jsou navrženy z potrubí 
PE 63 – 160 mm v celkové délce 11 675 m. Bezpečnostní přepad vyčištěných odpadních vod je 
navrhován do Mlýnského potoka. ČOV bude oplocena, dále je navrhováno ochranné pásmo 
kruhem o poloměru cca 75 m (příslušný vodohospodářský orgán může poloměr OP změnit). 
Nová vodní plocha je navrhována v rozsahu, který umožní realizaci rybníka a případných 
doprovodných staveb, a to jak charakteru vodohospodářského, tak pro podporu rozvoje 
cestovního ruchu v rámci současné navazující plochy občanského vybavení (tělovýchova, sport), 
ze které je tato plocha návrhem vyčleňována. 
Nová zastavitelná plocha bydlení využívá současné proluky v SZÚO a spolu s plochou 
99 obsaženou v původním ÚPO dotváří půdorysnou stopu sídla. 
Využití zastavitelných ploch zeleně mimo plochu PUPFL (schválených jako návrhové plochy již 
ve Změně č. 1) se bude řídit dosud platnými regulativy, stejně jako nově vymezené plochy 
bydlení a vodní plochy. 
Při územní a stavební přípravě a následném využívání ploch vymezených Změnou č. 3 budou 
respektována příslušná ustanovení právních předpisů, dle kterých jsou hájeny obecné veřejné 
zájmy dotčené navrženým využitím. Zájmy obrany státu (ochranné pásmo vojenského objektu) 
jsou dotčeny pouze navrhovaným průběhem trasy tlakové kanalizace, k jejíž realizaci bude třeba 
závazného stanoviska VUSS. Řešení návrhu Změny č. 3 je v souladu s projednaným, 
dohodnutým a schváleným Zadáním 
bezvariantní. Pro správní obvod úřadu územního plánování v Králíkách byl v rámci ÚAP 
(listopad 2008) 
zpracován rozbor udržitelného rozvoje území. Lze konstatovat, že návrh Změny č. 3 přijatým 
řešením pomáhá vytvářet územní předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce Dolní Morava, 
který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích, a to především pro posílení slabých stránek v tématech „hygiena životního prostředí“ 
a „veřejná dopravní a technická infrastruktura“. Tím přispívá k posílení všech pilířů udržitelného 
rozvoje 
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8. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 
stanovisko k vyhodnocení vlivu na ŽP. 
Pro řešení Změny č. 3 není uplatňován požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na životní 
prostředí. Stanovisko KÚ Pk, odbor ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody ze dne 
13.05.2009, čj:  24473-2/2009/OŽPZ/PI – upravený návrh zadání Změny č. 3 ÚPO Dolní Morava 
není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Stanovisko KÚ Pk, odbor ŽP a zemědělství ze dne 20.04.2009, čj: 20388/2009/OŽPZ/Le – 
změna územního plánu nemůže mít významný  vliv na vymezené ptačí oblasti Kralický Sněžník 
ani na evropsky významné lokality.  
Na základě projednávání nebylo požadováno zpracování rozboru udržitelného rozvoje území. 
Přesto lze na základě závěrů všech dosavadních projednání konstatovat, že návrh Změny č. 3 
přijatým řešením pomáhá vytvářet územní předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce Dolní 
Morava, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. 

 
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
Změna č. 3 vymezuje k odnětí plochy ZPF pro vodní plochu – rybník (1993) a pro bytovou 
výstavbu (2003). Realizace kanalizace pro veřejnou potřebu trvalý zábor nepředpokládá. 
Doplňuje se Tabulkové vyhodnocení záborů ZPF. 
 

Číslo  Funkce  
Zábor 
celkem 

(ha) 

Zábor 
(ha) Kultura BPEJ Třída 

ochrany Poznámka 

1993 
vodní 
plocha 0,3600 0,3600 TTP 8.34.21 I uvnitř SZÚO  

2003 bydlení 0,3600 0,3600 TTP 9.40.68 V mimo SZÚO 
Celkem Změna č. 3 0,7200           
 
Souhlas s vyhodnocením důsledku navrhovaného řešení na OZPF vydán Krajským úřadem 
Pardubického kraje, odbor životního prostření a zemědělství dne 19.10.2009 pod č.j. KrÚ 
50956/2009/OŽPZ/Bo. 

 
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
Při pořizování změny č. 3 ÚPO Dolní Morava nebyly podány žádné námitky, námitky vlastníků 
pozemků a staveb dotčených návrhem územního plánu. 
 
11. Vyhodnocení připomínek 
Při pořizování změny č. 3 ÚPO Dolní Morava nebyly podány žádné připomínky. 
 
Grafická část 
 
Grafickou část Změny č. 3 ÚPO Dolní Morava tvoří výkresy: 
a) Koordinační výkres 1:5 000 
b) Zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF a PUPFL  
     1:5 000 
výkresy jsou provedeny formou výřezu v rozsahu území dotčeného Změnou č. 3 ÚPO 
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Poučení: 
Proti změně č. 3 územního plánu obce Dolní Morava vydané formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schvalovací doložka 
Změna č. 3 územního plánu obce Dolní Morava byla projednána a vydána zastupitelstvem obce 

Dolní Morava dne 17.12.2009 usnesením číslo 138/09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Vrzal        Jana Bednářová 
místostarosta obce   razítko obce   starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
PŘÍLOHA č. 1  
 
Stanoviska a vyjádření k návrhu změny č. 3  ÚPO Dolní Morava 
Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 3 ÚPO  bylo rozesláno dotčeným orgánům, obci Dolní Morava a sousedícím obcím, KrÚ Pk – orgán územního 
plánování a ostatním subjektům 14.08.2009. Společné jednání s dotčenými orgány se konalo 03.10.2009 

Zahájení řízení o změně č. 3 ÚP bylo zahájeno dne 02.11.2009 Veřejné jednání proběhlo dne 16.12.2009 na Obecním úřadě v Dolní Moravě. 
 
Stanoviska a vyjádření obdržena pro společné jednání: 
 

Název organizace 

Stanovisko 
doručeno 

pořizovateli  čj. a zn: ze dne Stanovisko 

Obsah stanoviska k návrhu změny č. 3 
ÚPO Dolní Morava po společném 

jednání Vypořádání v návrhu změny ÚPO 
Dotčené orgány:           

 Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
dopravní politiky, mezinárodních 
vztahů a životního prostředí,   
nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 
15  Praha 1   Stanovisko neobdrženo       

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu České republiky, odbor 
surovinové politiky,   Na 
Františku 32, 110 15  Praha  31.8.2009 

zn. 30600/2009/05100 ze 
dne 28.8.2009 

bez 
připomínek 

Lokality změny se nacházejí mimo 
výhradní ložiska nerostných surovin.   

Ministerstvo ŽP ČR, odbor 
výkonu státní správy, pracoviště 
H. Králové, Resslova 1229/2a, 
500 02  H.  Králové   26.8.2009 

čj. 5265/550/09-MOR 
63788/ENV/09 ze dne 
19.8.2009 sdělení 

Sdělení o evidenci výhradních ložisek 
nerostných surovin a plochách 
poddolovaného území. 

Lokality řešené ve změně ÚP nezasahují do 
daných chráněných území. 

Ministerstvo ŽP ČR Praha, 
odbor péče o krajinu, Vršovická 
65, 100 10 Praha 10   Stanovisko neobdrženo       
Ministerstvo zemědělství  - 
Pozemkový úřad, Tvardkova 
1191, 562 01 Ústí nad Orlicí   Stanovisko neobdrženo       
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Krajská hygienická stanice P. 
kraje, územní pracoviště 
Ústí/Orlicí, Smetanova 1390, 
562 01 Ústí nad Orlicí   Stanovisko neobdrženo       
Krajská veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 Pardubice     Stanovisko neobdrženo       
Krajský úřad Pard.  kraje, odbor 
dopravy a silničního 
hospodářství, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice     Stanovisko neobdrženo       
Krajský úřad Pard. kraje, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice  17.9.2009 

čj. 42252/2009/OŽPZ/PI 
ze dne 11.9.2009 

bez 
připomínek 

Stanovisko orgánu ochrany ovzduší, 
orgánu ochrany přírody a orgánu ochrany 
ZPF.   

MěÚ Králíky – odbor VTS, 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky     Stanovisko neobdrženo       

MěÚ Králíky – odbor ŽP, Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky     Stanovisko neobdrženo       

 MěÚ Králíky – odbor ŠKTV, 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky    Stanovisko neobdrženo       
Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Hylváty 5, 
562 03 Ústí nad Orlicí  8.9.2009 

čj. HSPA-1-574/ŘÚO-
Ú-2009 ze dne 3.9.2009 

souhlasné 
stanovisko     

Obvodní báňský úřad, Horská 5, 
541 01  Trutnov  10.9.2009 

zn. 2925/09/09/1/La/Lá 
ze dne 3.9.2009 souhlas 

Na uvedeném dotčeném území není 
stanoven dobývací prostor.   

Státní energetická inspekce,  
nám. Republiky 12, 530 02  
Pardubice   8.9.2009 

zn. 1729/09/53.100/Hvi 
ze dne 7.9.2009 souhlas 

Návrh změny ÚPO není v rozporu se 
sledovanými a chráněnými zájmy.   

            
Orgán územního plánování 
kraje:           
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Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor strategického 
rozvoje kraje, oddělení územního 
plánování, Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice 15.9.2009 

čj. 42148/2009 OSRKEF 
OUP ze dne 11.9.2009 souhlas 

Návrh změny není v rozporu se 
schváleným ÚPVÚC Pk.   

Ostatní subjekty:           

Centrum dopravního výzkumu 
v.v.i., sekce koncepce rozvoje 
dopravního sektoru, Thámova 7, 
186 00 Praha 8    10.9.2009 

zn. UP/3371/09 ze dne 
9.9.2009 

bez 
připomínek 

Výhledové zájmy námi sledované sítě 
železniční, silniční, letecké a vodní 
dopravy nejsou dotčeny, ani nejsou známy 
žádné výhledové záměry těchto oborů 
dopravy, které by mohly ÚPD ovlivnit.   

Český telekomunikační úřad, 
odbor pro východočeskou oblast, 
Velké náměstí 1, 500 03  Hradec 
Králové   Stanovisko neobdrženo       

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín  6.10.2009 

Zn. 12-650700/Rj ze dne 
2.10.2009 

 bez 
připomínek 

Zásobování nově navržených lokalit el. 
energie bude zajištěno ze stávajících 
distribučních rozvodů. Návrh musí 
respektovat stávající a výhledová zařízení 
pro rozvod el .energie a jejich ochranná 
pásma. 

 Návrh změny územního plánu respektuje 
zařízení energ, soustavy a nové distribuční 
rozvody nebyly navrhovány. 

Krajské ředitelství policie – 
Východočeský kraj, Ulrichovo 
nám. 810, 501 01 Hradec 
Králové 28.8.2009 

čj. KRPH-62492/ČJ-
2009-0500MN-22 ze dne 
25.8.2009 

bez 
připomínek     

Lesy ČR, s.p., oblastní správa 
toků, Přemyslova 1106, 501 68  
Hradec Králové   Stanovisko neobdrženo       
Lesy ČR s.p.,lesní správa, 
Osvobození 251, 788 33 
Hanušovice   Stanovisko neobdrženo       
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Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 
11, 601 75 Brno 23.9.2009 

zn. PM037905/2009-
203/No ze dne 21.9.2009 

souhlas za 
podmínek 

Souběh kanalizace s vodním tokem 
Morava požadujeme vést ve vzdálenosti 
min. 8 m od břehové hrany toku. 
Rozvojové plochy navrhovat mimo 
záplavové území. Plochy zeleně mimo 
PUPFL budou omezeny záplavovým 
územím a zejména aktivní zónou. Dešťové 
plochy budou v max. míře odváděny do 
vsaku. Správci vodního toku mohou 
využívat pozemky sousedící s korytem 
vodního toku 8m a 6m od břehové hrany 
dle druhu toku. Nově navrhované lokality 
zástavby musí být řádně odkanalizovány. 

Požadavky odpovídající požadavkům 
územního plánování jsou v návrhu zadání 
akceptovány. Podrobné požadavky budou 
vypořádány až v rámci  územního řízení. 

Pozemkový fond České 
republiky, územní pracoviště, 
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí 
nad Orlicí   Stanovisko neobdrženo       
Radiokomunikace a.s., útvar 
strategie realizace infrastruktury, 
U nákladového nádraží 3144,130 
00 Praha   Stanovisko neobdrženo       
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
správa Pardubice, Hlaváčova 
902, 530 02 Pardubice 7.9.2009 

čj. 
9915/38020/41/Vs/2009 
ze dne 4.9.2009 

bez 
připomínek     

Telefonica O2 ČR, P.O. BOX 
85, 130 11 Praha 3   Stanovisko neobdrženo       
Úřad pro civilní letectví České 
republiky, letiště Ruzyně, 160 08 
Praha 6 24.8.2009 

čj. 3845/09-701 ze dne 
20.8.2009 souhlas     

Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s.,  Slezká 350, 561 
64 Jablonné nad Orlicí   Stanovisko neobdrženo       

Vojenská ubytovací a stavební 
správa, Teplého 1899, 530 59 
Pardubice 10.9.2009 

čj.5398/03528-ÚP/2009-
1420 ze dne 7.9.2009   

Respektovat jev č. 107 vojenský objekt a 
jeho OP 50m, jev č. 73 elektrické vedení s 
OP 10m, jev č. 68 vodovodní síť a jeho OP 
10m, jev č. 70 kanaliz. síť o jeho OP 10m. 
Podmínky pro výstavbu VTE. 

 
Všechny jevy byly zapracovány dle 
poskytnutých dat do ÚAP ORP Králíky 
2008, které jsou podkladem pro zpracování 
ÚPD. Změna ÚP v daných lokalitách 
nenavrhuje využití, na které by se vztahovaly 
podmínky těchto jevů. Jevy byly 
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zapracovány do změny č. 2 ÚPO D.Morava.  
Vydání závazného stanoviska bude řešeno v 
rámci územního řízení v případném dotčení 
jevů v území. Plochy pro výstavbu VTE 
nejsou změnou územního plánu navrhovány. 

RWE Distribuční služby s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno   Stanovisko neobdrženo       
Zemědělská vodohospodářská 
správa, obvod Povodí Moravy, 
Nemocniční 53, 78701 Šumperk   Stanovisko neobdrženo       
Sousední obce:           
Město Králíky, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky   Stanovisko neobdrženo       
Krajský úřad Olomouc,odbor  
strategického rozvoje kraje, 
Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouce 10.9.2009 

čj. KUOK/81661/2009-
2/7129 ze dne 7.9.2009   

Nutná koordinace se ZÚR Olomouckého 
kraje  2008. 

Lokality změny ÚP neovlivní správní území 
Olomouckého kraje.  

Městský úřad,odbor 
strategického rozvoj, plánování a 
investic, Nám. Míru 1, 787 01 
Šumperk   Stanovisko neobdrženo       
Obec Malá Morava, Malá 
Morava, 788 33 Hanušovice   Stanovisko neobdrženo       
Město Staré Město, nám. 
Osvobození 166, 788 32 Staré 
Město   Stanovisko neobdrženo       
Žadatel:           
Obec Dolní Morava, Dolní 
Morava 35, 561 69 Králíky           
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Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem dle § 51 stavebního zákona 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování a evropských fondů –  souhlasné stanovisko ze dne 
27.10.2009  pod čj. KrÚ 50957/2009 OSRK OUP. 
 
Stanoviska a vyjádření obdržena při řízení o návrhu - veřejné projednání: 
 

název_organizace stan doručeno  čj. a zn: ze dne stanovisko 
        
Dotčené orgány:       

Krajská hygienická stanice P. kraje, územní pracoviště Ústí/Orlicí, 
Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí 12.11.2009 čj. 5136/09/HOK-UO/211 ze dne 05.11.2009 souhlas 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Hylváty 5, 562 03 
Ústí nad Orlicí  25.11.2009 čj. HSPA-1-764/ŘÚO-Ú-2009 ze dne 19.11.2009 souhlas 

Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 01  Trutnov  20.11.2009 zn: 3808/09/09/1/La/Lá ze dne 18.11.2009 souhlas 

Státní energetická inspekce,  nám. Republiky 12, 530 02  Pardubice   20.11.2009 zn: 1729/09/53.100/Hvi ze dne 18.11.2009 souhlas 
Ostatní subjekty:       

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 10.12..2009 zn. 12_650700/Rj ze dne 9.12.2009 bez připomínek 

Krajské ředitelství policie – Východočeský kraj, Ulrichovo nám. 
810, 501 01 Hradec Králové 16.11.2009 

čj. KRPH-79391-1/ČJ-2009-0500MN-22 ze dne 
11.11.2009 souhlas 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 
530 02 Pardubice 9.11.2009 čj. 11131/38020/41/Vs/2009 ze dne 6.11.2009 souhlas 

Správa železniční dopravní cesty,s.o., Dlážděná 1003/7, 110 Praha 1 14.12.2009 zn. 63602/09-OKS ze dne 9.12.2009 souhlas  
Úřad pro civilní letectví České republiky, letiště Ruzyně, 160 08 
Praha 6 13.11.2009 čj. 5239/09-701 ze dne 06.11.2009 souhlas 

Krajský úřad Olomouc,odbor  strategického rozvoje kraje, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouce 19.11.2009 čj. KOUK/102329/2009/OSR/7129 ze dne 16.11.2009 souhlas 
 


