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O d ů v o d n ě n í 
 
Textová část zpracovaná pořizovatelem 
 
 
a) Postup při pořízení územního plánu 
 
Zahájení prací: 
Návrh na pořízení změny územního plánu podal občan obce Dolní Morava. Žadatel 
předat žádost na Městský úřad Králíky, odbor územního plánování (viz dále“pořizovatel“) 
a také žádost podal na Obecní úřad obce Dolní Morava. Obec Dolní Morava dne 
15.2.2010 podala žádost o posouzení návrh na změnu územního plánu. Pořizovatel 
žádost obce posoudil z hlediska podání žádosti, souladu s právními předpisy a úplnosti 
podání návrhu a také návrh na pořízení změny posoudil z hlediska § 55 odst. 3) 
stavebního zákona. Následně pořizovatel dne 16.2.2010 vydal stanovisko úřadu 
územního plánování a předložil jej zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 17.02.2010 schválilo předložený návrh na pořízení změny č. 4 ÚPO Dolní 
Morava a také určilo paní starostku Janu Bednářovou určeným zastupitelem pro 
spolupráci s pořizovatelem. Dne 19.03.2010 pořizovatel obdržel žádost obce a zahájil 
pořizování změny územního plánu. 
 
Zadání: 
V období od předání žádosti do 29.3.2010 pořizovatel zpracoval návrh zadání. Návrh 
zadání byl zpracován na základě územně analytických podkladů obce s rozšířenou 
působností Králíky (2008) a na základě doplňujících podkladů, a to aktualizací 
poskytnutých dat o území, nadřízené územně plánovací dokumentace (Politika územního 
rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje Pardubického kraje). Oznámení o projednávání 
návrhu zadání změny územního plánu bylo předloženo veřejnosti k nahlédnutí ve dnech 
od 06.04.2010do 05.05.2010.  Návrh zadání byl předložen jednotlivě dotčeným orgánům, 
nadřízenému orgánu, okolním obcím a subjektům působícím v řešeném území. 
K předloženému návrhu zadání byly doručeny pořizovateli podněty a požadavky 
dotčených orgánů a subjektů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí 
vydal k návrhu zadání své stanovisko z hlediska vlivu na ŽP, pod čj: 
23035/2010/OŽPZ/PI ze dne 29.4.2010, kde orgán posuzování vlivů na ŽP konstatuje, že 
předložený návrh zadání územního plánu změny č. 4 není nutno zpracovat vyhodnocení 
vlivů na ŽP.  Dále Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí vydal 
k návrhu zadání své stanovisko z hlediska vlivu na území Natura 2000. Pod zn: 
23037/2010/OŽPZ/Le ze dne 15.4.2010 bylo vydáno stanovisko, které konstatuje, že 
předložená koncepce změny č. 4 ÚPO nemůže mít významný vliv na vymezenou ptačí 
oblast Kralický Sněžník ani na evropský významnou lokalitu. Dle požadavků vyjádřených 
dotčených orgánů byl návrh zadání pořizovatelem upraven.  Návrh zadání byl doplněn o 
podněty a připomínky dotčených orgánů. Projednaný návrh zadání byl schválen 
zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 16.06.2010 usnesením č. 98/2010. Následně 
bylo zadání předáno zpracovateli k vypracování návrhu změny územního plánu. 
 
Návrh: 
Projednávání návrhu územního plánu bylo zahájeno dne 26.7.2010.  Společné jednání 
dle § 50 stavebního zákona bylo oznámeno a svoláno na 13.08.2010. 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 13.09.2010. Návrh územního plánu byl zveřejněn od 26.07.2010 do 13.09.2010 a 



  

15 
 

to na odboru územního plánování na městském úřadě v Králíkách, na obci Dolní Morava, 
a také byl návrh zveřejněn na webových stránkách. 
 
Stanovisko krajského úřadu: 
Návrh územního plánu byl předložen k posouzení dle § 51 stavebního zákona, před 
zahájením řízení o územním plánu, krajskému úřadu. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor strategického rozvoje a evropských fondů,  vydal souhlasné stanovisko dne 
29.9.2010 pod čj. KrÚ 69900/2010 OSRKEF/OUP. Ve stanovisku se konstatuje, že 
předložený návrh změny územního plánu naplňuje požadavky na zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a návrh změny územního plánu není 
ve střetu s vymezenými nadřazenými územně plánovacími dokumentacemi. 
 
Souhlas s vynětím: 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí vydal dne 23.8.2010 pod čj. 
KrÚ 60357/2010/OŽPZ/Bo souhlas s předloženým vyhodnocením důsledků na 
zemědělský půdní fond pro projednávanou lokalitu. 
 
Úprava návrhu po společném jednání: 
Stanoviska a požadavky ze společného jednání byly vyhodnoceny. Na základě tohoto 
projednávání byly 6.10.2010 předloženy zpracovateli požadavky na úpravu návrhu 
územního plánu po společném jednání. Návrh územního plánu pro veřejné projednávání 
upraven pouze v textové části v odůvodnění. Zpracovatel připravil digitální a analogový 
návrh změny  územního plánu pro veřejné jednání.  
 
Veřejné jednání: 
Veřejné projednání návrhu změny územního plánu Dolní Morava bylo vyhlášeno na 
13.12.2010 Oznámení veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno 27.10.2010 na úřední desce 
Obce Dolní Morava, města Králíky a také na elektronické úřední desce. Návrh územního 
plánu byl vystaven k nahlédnutí na obecním úřadě Dolní Morava a na odboru územního 
plánování, městského úřadu Králíky, také byl elektronicky zveřejněn na webových 
stránkách, umožňující dálkový přístup. Veřejnost byla poučena o lhůtě pro podání 
připomínek a námitek při zveřejnění návrhu územního plánu a o nejpozdější možnosti 
podání připomínky a námitky na veřejném jednání. Veřejné jednání se konalo 13.12.2010 
na obecním úřadě v Dolní Moravě  od 14 hodin. Oznámení o zveřejnění návrhu 
územního plánu a termínu konání veřejného jednání bylo zasláno jednotlivě dotčeným 
orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a ostatním subjektům působícím 
v řešeném území.  
V řádném termínu zveřejnění územního plánu nebyly podány připomínky ani námitky 
k návrhu územního plánu.  
 
Přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu: 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (starosta obce) vyhodnotil výsledky 
projednání územního plánu.. Na základě veřejného jednání nedošlo k  úpravě návrhu 
územního plánu, proto pořizovatel přistoupil k přezkumu souladu návrhu územního plánu 
dle stavebního zákona a ke zpracování odůvodnění územního plánu určené stavebním 
zákonem.  
Návrh územního plánu není v rozporu se zákonem, a proto pořizovatel předložil 
zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s odůvodněním.  
 
b) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
Pořizovatel prověřil změnu územního plánu z hlediska cílů a úkolů dle § 18 a §19 
stavebního zákona.  
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Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území. Změna územího plánu obce Dolní Morava tento cíl splňuje.  
V rámci projednávání územního plánu byl především řešen vyvážený vztah mezi 
předpoklady pro výstavbu a ochranou životního prostředí.   
Pro vyváženost pilířů udržitelného rozvoje jsou v územním plánu Dolní Morava navrženy 
lokality pro rozvoj výroby tak, aby navazovaly na stávající plochy výroby  a nenarušovaly 
kvalitu životního prostření.  
Všechny tyto záměry pro rozvoj ekonomického a hospodářského cíle v území byly 
koordinovány s prvky ochrany přírody. S navazujícím rozvojem území je spojena i 
podpora pilíře sociálního.  
Pořizovatel v rámci projednávání koordinoval veřejné i soukromé zájmy v území. Veřejné 
zájmy byly hájeny především na základě ochrany hodnot v území, řešení střetů s limity 
využití území a chránění veřejných zájmů v území dle zvláštních zákonů, doplněných 
stanovisky dotčených orgánů a pro ochranu veřejné infrastruktury dle podnětů subjektů 
působících v řešeném území. Veřejnost byla nedílnou součástí projednávání všech fází 
územního plánu Dolní Morava.  
 
 
c) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů 
 
Rada obcí pro udržitelný rozvoj území, nebyla pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností Králíky zřízena. 
Změna č. 4 územního plánu Dolní Morava byla projednáván dle stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích právních předpisů. 
Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, bylo 
zahájeno projednání v roce 2010. Změna č. 4  byla projednávaána dle prováděcích 
předpisů, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 
vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších 
předpisů a to v takovém rozsahu, aby byla zachována kontinuita i návaznost na vydaný 
územní plán pro celé správní území, a to Změna č. 1 obce Dolní Morava.  
Územní plán je zpracován a obsahuje náležitosti přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti pro zmněnu územního plánu. Výkres etapizace není součástí 
územního plánu. V územním plánu nejsou navrhovány rozsáhlé rozvojové plochy, které 
by vyžadovaly vymezení etapizace změn v území. Grafická část změny územního plánu 
je vydávána v měřítku 1:5 000. Všechny výkresy územního plánu Dolní Morava byly 
zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy. Podkaldem 
propořizování změny územního plánu byly územně analytických podkladů správního 
území obce s rozšířenou působností Králíky, vydané 31.12.2008 a jejich průběžná 
aktualizace. 
Pořizovatel při předložení návrhu na pořízení změny č. 4 územního plánu posoudil návrh 
změny územního plánu z hlediska § 53 odst. 3) stavebního zákona.  
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d) Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky zvláštních právních 
předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
Při pořizování návrhu územního plánu byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, 
které uplatnily ve svých vyjádřeních k návrhu zadání a akceptována byla stanoviska 
dotčených prgánů.  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí vydal k návrhu zadání své 
stanovisko ze dne 29.04.2010 pod čj. 23035/2010/OŽPZ/PI. V tomto stanovisku orgán 
posuzování vlivu na ŽP (posuzování územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí) vydal závěr dle ust. § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí, a to že změna územního plánu Dolní Morava nebude posuzován dle 
tohoto zákona a není nutno zpracovat vyhodnocení vlivu na ŽP. Předložený návrh zadání 
územního plánu nenavrhoval žádný rozsáhlý záměr, pouze lokální lokalita zemědělské 
usedlosti. Dále Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí vydal k návrhu 
zadání své stanovisko z hlediska vlivu na území Natura 2000. Pod zn: 
23037/2010/OŽPZ/Le ze dne 15.4.2010 bylo vydáno stanovisko, které konstatuje, že 
předložená koncepce změny č. 4 ÚPO nemůže mít významný vliv na vymezenou ptačí 
oblast Kralický Sněžník ani na evropský významnou lokalitu. 
Při pořizování návrhu územního plánu byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, 
které uplatnily ve svých stanoviscích při společném jednání.  
Ke společnému jednání bylo obesláno jednotlivě 36 subjektů, a to dotčené orgány, 
krajský úřad, sousední obce a orgány územního plánování a subjekty správců sítí ve 
správním obvodu. Během společného projednávání návrhu změny územního plánu Dolní 
Morava pořizovatel obdržel 12 stanovisek, z toho 7 stanovisek dotčených orgánů, 
stanovisko sousedního krajského úřadu Olomouckého kraje a 4 vyjádření subjektů a 
správců sítí působících v řešeném území. Z těchto stanovisek byla všechna  stanoviska 
souhlasná. K veřejnému jednání bylo obesláno 36 subjektů. Pořizovateli byly zaslány 3   
stanoviska, z toho 2 stanoviska dotčených orgánů a 1 vyjádření dotčených subjektů v 
území. Všechna stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. 
V průběhu pořizování územně plánovací dokumentace nevnikly rozpory dle § 136 odst. 6 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
  
 
 
e) Vyhodnocení splnění zadání, vyhodnocení splnění pokynů pro 
zpracování návrhu 
 
Zadání územního plánu Dolní Morava bylo schváleno zastupitelstvem obce Dolní Morava 
dne 16.06.2010, usnesením č. 98/2010. 
Hlavním cílem rozvoje řešeného území je v zadání územního plánu stanoven požadavek 
zajistit rozvojové funkce zemědělské výroby. Tento požadavek změna územního plánu 
Dolní Morava naplňuje.  
Zadání územního plánu Dolní Morava umožňuje prověřit územní rozvoj pro funkce ploch 
výroby.  
K návrhu zadání změny územního plánu neyly podány požadavky a podněty  veřejnosti.  
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání změny územního plánu  
požadováno. Změna územního plánu nepodléhala požadavku posuzování vlivu na ŽP ani 
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vlivu na území Natura 2000. Nebylo rovněž požadováno zpracování konceptu územního 
plánu. 
 

 
 

f) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
Nejpozději při veřejném jednání o návrhu změny č. 4  územního plánu obce Dolní Morava 
dne 13.12.2010 mohly být uplatněny námitky. K později uplatněným námitkám se  
nepřihlíželo. 
 
Námitky během projednání návrhu změny č. 4 ÚPO Dolní Morava nebyly podány. 
 
 
g) Vyhodnocení připomínek 
 
Nejpozději při veřejném jednání o návrhu změny č. 4  územního plánu obce Dolní Morava 
dne 13.12.2010 mohl každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám 
se  nepřihlíželo. 
 
Připomínky během projednání návrhu změny č. 4 ÚPO Dolní Morava nebyly podány. 
 
 
 
Poučení: 
Proti změně č. 4 územního plánu obce Dolní Morava vydaného formou opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladislav Janočko       Bc. Richard Novák 
starosta obce    razítko obce   místostarosta obce  
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