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               ZMĚNA Č. 5 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 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení 
s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona  

vydává 

    tuto Změnu č. 5 Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem 
obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1 schválenou Zastupitelstvem obce 
Dolní Morava dne 11. 7. 2006 – Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2006 pod č. usnesení 
93/06, Změnou č. 2 vydanou formou Opatření obecné povahy (OOP) dne 18. 12. 2008 pod 
č. usnesení 142/08, Změnou č. 3 vydanou formou OOP dne 17. 12. 2009 pod č. usnesení 
138/09 a Změnou č. 4 vydanou formou OOP dne 20. 12. 2010 pod č. usnesení 172/2010. 

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění a doplňuje takto: 

 

I. 1. TEXTOVÁ ČÁST  

1. V k.ú. Velká Morava se vypouštějí části návrhové plochy sjezdové trati č. 1451. 

2. V k. ú. Velká Morava se upravuje umístění návrhové plochy sjezdové trati č. 1461. 

3. V k.ú. Velká Morava se nově vymezují:  

- 15 – plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa, 
- 35, 45, 55, 6a5, 6b5, 6c5, 6d5, 75 a C5 – plochy sjezdových tratí, 
- 85 – plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu). 

4. Pro plochy vymezené v odstavci 2. platí regulativy uvedené v Obecně závazné vyhlášce 
č. 1/2006 o závazné části Územního plánu obce Dolní Morava včetně Změny č. 1 s tím, 
že Příloha č. 1 se v části VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ  

ve sloupci tabulky „Přípustná funkce“ doplňuje: 

- pro funkční plochu Občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) takto: 
rozhledna v ploše 85, 

- pro funkční plochu Sjezdové trati takto: sáňkařská dráha v plochách 45 a C5, 

ve sloupci tabulky „Základní regulace/podmínky využití“ se doplňuje: 

- pro funkční plochu Občanské vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) takto: 
rozhledna v ploše 85 o výšce nezbytně nutné pro umožnění rozhledu za předpokladu 
vyjmutí plochy z NPR. 

5. Funkční plocha 85 vymezená v odstavci 2. se zařazuje do zastavitelných ploch. 

6. V částech, ve kterých je tato Změna č. 5 Územního plánu obce Dolní Morava vydaná 
formou OOP v rozporu s OZV obce Dolní Morava č. 1/2006, s OOP pro Změnu č. 2, 
s OOP pro Změnu č. 3 a s OOP pro Změnu č. 4, je  tato Změna č. 5 změnou uvedené 
OZV a uvedených OOP. 

 

I. 2. GRAFICKÁ ČÁST 

Součástí Změny č. 5 Územního plánu obce Dolní Morava je tento výkres grafické části: 

- Hlavní výkres (1x výřez)                                                                     měřítko 1:5 000. 
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ČÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM 

 

O B S A H :    

a)  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,  
včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem    9               

b)  Údaje o splnění Zadání                 9 

c)  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru  
udržitelného rozvoje území                                                                     9                    

d)   Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  
spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení  
vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko  
nebo jeho část nebylo respektováno                                                                                 11 

e)  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení  
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa              12
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                                        ODŮVODNĚNÍ 

 

TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM 

 

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a širších vztah ů 
v území, v četně souladu s územn ě plánovací dokumentací vydanou 
krajem  

Změna č. 5 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) 2008, 
schválenou usnesením Vlády České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009, a se Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými 29. 4. 2010 pod č. usnesení Z/170/10 s účinností od 
15. 6. 2010. Širší vztahy v území ZÚR Pk se v důsledku řešení Změny č. 5 nemění. Záměr na 
změnu v území ve Změně č. 5 není v rozporu s navrhovanými záměry ze ZÚR Pk. PÚR ČR 2008 i 
ZÚR Pk zařazují území do SOB3 Jeseníky – Kralický Sněžník. Zásady pro usměrňování územního 
rozvoje a úkoly jsou stanovené v čl. 68, 69 ZÚR Pk. Plochy sjezdových tratí a občanského vybavení, 
které jsou ve Změně č. 5 vymezeny, nejsou v rozporu s úkoly územního plánování. Změna č. 5 
přispívá k plnění dvou z úkolů pro územní plánování stanovených PÚR ČR 2008 a ZÚR Pk pro SOB 
3 Jeseníky – Králický Sněžník, a to vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního 
ruchu a prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků a Kralického 
Sněžníku. 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. 5 dotčeny. 

 

b) Údaje o spln ění Zadání 

Zadání Změny č. 5 schválené Zastupitelstvem obce Dolní Morava Usnesením č. 69/2011 
dne 23. 5. 2011 bylo jako celek obsahově splněno. Formální úprava dokumentace – doplnění 
Koordinačního výkresu o aktuální vrstvy významných limitů z ÚAP byla dohodnuta s pořizovatelem 
v průběhu jejího zpracování.  

Dokumentace je upravena na základě výsledků společného jednání s dotčenými orgány. 

 

c) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení a vybrané varianty, v četně 
vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů tohoto řešení, zejména ve 
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území  

Změna č. 5 vychází z platné ÚPD obce a doplňuje ji o další plochy pro sjezdové lyžování 
a občanské vybavení v k.ú. Velká Morava.  

Řešení Změny č. 5 je v souladu se schváleným Zadáním bezvariantní. 

Požadavek na změnu ÚPD vyvolal investor rozšíření Areálu A pro zimní sporty -  plochy 
budou sloužit k umístění sjezdové trati budoucí červené sjezdovky, sáňkařské dráhy 
a rozhledny na Slamníku. 

Záměrem žadatele je dobudování a zkvalitnění současného areálu A zimních sportů 
v k. ú. Velká Morava, které spočívá v úpravě ploch pro budoucí „červenou“ sjezdovku tak, aby ji 
mohli využívat jak lyžaři vystupující na výstupní stanici nové čtyřsedačkové lanové dráhy, tak 
i lyžaři sjíždějící po budoucí sjezdovce ze Slamníku - 35, 55, 6a5, 6b5, 6c5, 6d5 (plocha 25 je 
součástí 6a5). Dalším záměrem je doplnění Areálu B zimních sportů o horní část „modré“ 
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sjezdovky včetně doplnění lanovou dráhou – 75. Oba areály se navrhuje propojit sáňkařskou 
dráhou, převážně v trase současných účelových lesních cest – 45. Pro rozšíření výstupu z horní 
stanice lanovky U slona tak, aby lyžaři a sáňkaři měli dostatek prostoru pro odjetí na sjezdovku 
nebo na propojovací lesní cestu, se vymezuje plocha C5. Plochy přímo navazují na vymezené 
plochy v platné ÚPD. Nově vymezené plochy budou využívány ke standardním činnostem – 
zimním sportům charakteru lyžování a sáňkování. 

Vrchol Slamníku se navrhuje doplnit rozhlednou zvýrazňující toto místo dalekého 
výhledu – vymezená plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) - 85. Nově 
vymezená zastavitelná plocha pro rozhlednu nemá územní nárok na novou dopravní 
a technickou infrastrukturu. Pro přístup se pouze vymezuje prodloužení turistické značené trasy 
vedené na vrchol Slamníku od severozápadu po spádnici, již dnes k výstupu neoficiálně 
užívané. Toto prodloužení na dolním konci navazuje na současnou značenou modrou 
turistickou trasu. 

Plocha užívaná v současné době pro sjezdové lyžování – 15 nebude do budoucna 
potřebná, navrhuje se proto její navrácení do PUPFL. Stejně tak části budoucí „červené“ 
sjezdovky vymezené nyní platnou ÚPD, které pro cílový stav Areálu A nebudou potřeba, se 
navrhuje vypustit z navrhovaných ploch sjezdových tratí. 

V rámci řešení Změny č. 5 byl na základě schváleného Zadání prověřen prostor pro 
přestavbu turistické chaty Slaměnka s tím, že je mírně rozšířen jižním směrem tak, aby umožnil 
optimální umístění tohoto objektu, které bude vyhovovat potřebám návštěvníků Areálu A 
zimních sportů a nutnosti zajistit bezpečný provoz na sjezdových tratích. 

Při územní a stavební přípravě a následném využívání ploch vymezených Změnou č. 5 
budou respektována příslušná ustanovení právních předpisů, dle kterých jsou hájeny obecné veřejné 
zájmy dotčené navrženým využitím. 

Vyhodnocení vlivu navrhovaných záměrů na lesní pozemky a lesní zvěř je součástí 
samostatného posudku. 

Směrový posun horní části návrhové plochy sjezdové trati k vrcholu Slamníku (již obsažené 
v platné ÚPD) vychází z požadavku akceptovat již projednávanou změnu NPR Králický Sněžník (již 
projednáno s L ČR a Správou CHKO Jeseníky). 

Pro zákres úpravy hranice NPR Králický Sněžník byla použita aktuální data z Územně 
analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ÚAP ORP) Králíky, stejně 
jako pro zákres hranic evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Významnost vlivu na lokality 
soustavy NATURA 2001 a míra ovlivnění životního prostředí, především přírody a krajiny, budou 
posouzeny samostatnými dokumentacemi. 

Řešení Změny č. 5 nemá významné negativní dopady na ÚSES nad rámec projednávaných 
již v rámci přízemí platné ÚPD – všechny zájmové plochy leží v ochranné zóně nadregionálního 
biokoridoru K84. 

V souladu se schváleným Zadáním nejsou Změnou č. 5 vymezeny nové veřejně prospěšné 
stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. 

Zájmy obrany státu a ochrany obyvatel nejsou řešením Změny č. 5 dotčeny. 

Závěrem lze konstatovat, že Změna č. 5 přijatým řešením vytváří další (byť dílčí) územní 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území posílením hospodářského pilíře a pilíře soudržnosti 
společenství obyvatel území v oblasti cestovního ruchu v obci. 
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d) Informace o výsledcích vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektován o stanovisko 
k vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí, pop řípadě zdůvodn ění, pro č 
toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno  

 

Pro řešení Změny č. 5 je uplatňován požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na životní 
prostředí, jak vyplynulo ze stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru životního 
prostředí a zemědělství, Pardubice čj. 25962/2011/OŽPZ/PI ze dne 2. 5. 2011.  

Změnu č. 5 je třeba posoudit z hlediska vlivu na evropsky významnou lokalitu Králický 
Sněžník, jak vyplynulo ze stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky č. j. 871/JS/2011 ze 
dne 2. 5. 2011. 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 5 na udržitelný rozvoj území je proto schváleným Zadáním 
Změny č. 5 požadováno a je na základě závěrů obou předchozích dokumentů zpracováno jako 
samostatný elaborát s těmito výsledky: 

Oba výše uvedené odborné dokumenty vylučují významný negativní vliv Změny č. 5 na 
životní prostředí a lokality soustavy Natura 2000. Navrhovaná kompenzační opatření nepřísluší 
úrovni ÚPD a je nutno je promítnout do navazující projektové dokumentace. 

Závěrem je možno konstatovat, že realizace Změny č. 5 přispěje k posílení hospodářského 
pilíře a pilíře soudržnosti společenství obyvatel území při zachování podmínek příznivých pro pilíř 
životního prostředí, přispěje tedy k udržitelnému rozvoji území obce. 
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e) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na 
zemědělský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa 

Změna č. 5 navrhuje nový zábor pozemků určených k plnění lesa – viz následující tabulka. 
Plochy dočasného záboru budou po ukončení jejich jiného využití uvedeny do původního stavu 
PUPFL. Změna č. 5 nenavrhuje žádné zábory zemědělského půdního fondu. 

Dočasné odnětí PUPFL v ploše 45 pro sáňkařskou dráhu bude po dohodě se správcem 
lesa nejvýše do 1 ha, a to pro zajištění propojení současných lesních cest, po kterých je 
uvažovaná dráha převážně vedena, a pro zajištění plynulých odklonů. Ostatní dotčení PUPFL 
v uvažovaném rozsahu do 2,2 ha je pouze dočasné omezení hospodaření z důvodu kumulace 
sněhu vyhrnovaného z lesních cest do okrajů lesa podél celé trasy navrhované sáňkařské 
dráhy. 

Navýšení dočasného záboru PUPFL v lokalitě 55  o 0,34 ha oproti dosavadnímu rozsahu 
plochy 1461 je způsobeno nutností odstranit prostor prudkého zabočení (s nutností zastavení) 
při sjezdu z navrhované horní části sjezdovky na současnou existující černou sjezdovku. Jde 
tedy především o zajištění bezpečného provozu na sjezdovkách areálu po jeho rozšíření 
a odstranění potenciálního kolizního místa, ve kterém by mohlo docházet ke kolizím mezi lyžaři 
sjíždějícími ze Slamníku na „černou“ sjezdovku A s lyžaři, odbočujícími na „červenou“ sjezdovku 
B. 

  

Označení 
vymezené 

plochy 

Stanovené 
využití 

Zábor PUPFL (ha) Omezení hospoda ření na 
PUPFL (ha) 

Celkem Trvalý Do časný Celkem Trvalé Do časné 

k. ú. Velká Morava 

15 PUPFL -0,43  -0,43 (navrácení do PUPFL) 

35 sjezdová trať 1,62  1,62    

45 sjezdová trať 1,00  1,00 2,2  2,2 

55 sjezdová trať 0,34  0,34    

6a5 sjezdová trať 0,44  0,44    

6b5 sjezdová trať 2,53  2,53    

6c5 sjezdová trať 0,18  0,18    

6d5 sjezdová trať 0,07  0,07    

75 sjezdová trať 1,65  1,65    

C5 sjezdová trať 0,03  0,03    

85 občanské 
vybavení 

0,03 0,03     

1451 PUPFL -1,69  -0,58 
-0,21 
-0,90 

(zrušení částí návrhové plochy) 

1461 PUPFL -3,03  -3,03 (zrušení původní lokalizace) 

55(1465) sjezdová trať 3,37  3,37 (upravená lokalizace) 

Celkem Zm ěna č. 5 6,11 ha 0,03 6,08 2,2  2,2 
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ODŮVODNĚNÍ 

 

TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVANÁ PO ŘIZOVATELEM 

 

a) Postup p ři po řízení územního plánu 

 

Zahájení prací: 

Návrh na pořízení změny územního plánu podala společnost SNĚŽNÍK, a.s., Dolní 
Morava 58, 561 69. Žadatel předal žádost na Obec Dolní Morava, ta jej předala na Městský 
úřad Králíky, odbor územního plánování (viz dále“pořizovatel“). Společnost SNĚŽNÍK, a.s, dne 
17. 8. 2010 podala žádost o posouzení návrhu 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 19. 8. 2010 vydal stanovisko úřadu územního 
plánování a předložil jej zastupitelstvu obce.  

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 31. 8. 2010 schválilo předložený návrh na 
pořízení změny č. 5 ÚP Dolní Morava a také určilo starostku určeným zastupitelem pro 
spolupráci s pořizovatelem, po volbách v roce 2010 došlo ke změně určeného zastupitele na 
místostarostu obce. 

 Dne 13. 12. 2010 pořizovatel obdržel žádost, o schválení úpravy rozsahu zadání Změny 
č. 5 ÚP Dolní Morava, společnosti SNĚŽNÍK, a.s., Dolní Morava.  

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 13. 12. 2010 vydal stanovisko úřadu územního 
plánování a předložil jej zastupitelstvu obce.  

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. 12. 2010 schválilo předloženou úpravu 
rozsahu změny č. 5 ÚP Dolní Morava.  

Dne 16. 3. 2011 pořizovatel obdržel žádost, o schválení úpravy rozsahu zadání Změny 
č. 5 ÚP Dolní Morava, společnosti SNĚŽNÍK, a.s., Dolní Morava.  

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. 3. 2011 vydal stanovisko úřadu územního 
plánování a předložil jej zastupitelstvu obce.  

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. 3. 2011 schválilo předloženou úpravu 
rozsahu zadání změny č. 5 ÚP Dolní Morava.  

Dne 30. 3. 2011 pořizovatel obdržel žádost obce a zahájil pořizování změny územního 
plánu. 

Zadání: 

V období od předání žádosti do března 2011 pořizovatel zpracoval návrh zadání. Návrh 
zadání byl zpracován na základě územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností 
Králíky (2010) a na základě doplňujících podkladů, a to aktualizací poskytnutých dat o území, 
nadřízené územně plánovací dokumentace (PÚR ČR, ZÚR Pk).  
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Oznámení o projednávání návrhu zadání změny územního plánu bylo předloženo 
veřejnosti k nahlédnutí ve dnech od 31. 3. 2011 do 2. 5. 2011.  Návrh zadání byl předložen 
jednotlivě dotčeným orgánům, nadřízenému orgánu, sousedním 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: KrÚ25962/2011/OŽPZ/PI ze dne 
2. 5. 2011, kde orgán posuzování vlivů na ŽP konstatuje, že pro předložený návrh zadání 
územního plánu změny č. 5 je nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na ŽP dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Správa CHKO Jeseníky vydala k návrhu zadání 
své stanovisko pod č. j 871/JS/2011 ze dne 2.5.2011 v němž požaduje posoudit vliv na  EVL 
Králický Sněžník.  

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 23. 5. 2011 usnesením č. 69/2011.  

Následně bylo zadání předáno zpracovateli k vypracování návrhu změny územního 
plánu a pořizovateli. Dle projednávání zadání územního plánu bylo požadováno zpracovat 
návrh ve formě – textová a grafická část dle stavebního zákona, rozbor udržitelného rozvoje 
území, zpracování posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a zpracování 
posouzení vlivu koncepce na území EVL Kralický Sněžník. 

Návrh: 

Projednávání návrhu územního plánu bylo zahájeno dne 24. 8. 2011.  Společné jednání 
dle § 50 stavebního zákona bylo oznámeno a svoláno na 19. 9. 2011. Do společného jednání 
byl podán požadavek o prodloužení lhůty pro podání stanoviska o 30 dní. Žadatelem byl 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství, orgán posuzování vlivů na životní 
prostředí. Žádost byla podána dne 13. 9. 2011 pořizovateli pod čj. KrÚ78073/2011/OŽPZ/CH.  
Prodloužení lhůty bylo požadováno z důvodu vydání stanoviska k dokumentaci SEA, pro které 
jsou podkladem stanoviska a zápis ze společného jednání.   

  Stanoviska k návrhu jednáni byly zaslány v písemné formě, lhůta pro podání stanovisek 
uplynula k datu 19. 10. 2011. Návrh územního plánu byl zveřejněn od 25. 8. 2011 do 20. 10. 
2011 a to na odboru územního plánování na městském úřadě Králíky a na obci Dolní Morava, a 
také byl návrh zveřejněn na webových stránkách.  

V rámci společného jednání proběhlo posouzení dokumentace z hlediska vlivu záměru 
na životní prostředí. Stanovisko vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí dne 8. 12. 2011 pod čj. 103311/2011/OŽPZ/CH. Stanovisko je souhlasné za 
respektování 22 podmínek. Tyto podmínky byly zapracovány do návrhu změny územního 
plánu. 

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 19.12.2011  pod čj. 
KrÚ 104655/2011 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. 

Úprava návrhu po společném jednání: 

Stanoviska a požadavky ze společného jednání byly vyhodnoceny. Na základě tohoto 
projednávání byly 4. 1. 2012 předloženy zpracovateli požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu po společném jednání. Zpracovatel připravil digitální a analogový návrh změny územního 
plánu pro veřejné jednání. 

 



Změna č. 5 ÚPO Dolní Morava  

 16

Souhlas s vynětím: 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí vydal dne 20. 2. 2012 pod čj. 
4135/2012/OŽPZ/Kp souhlas s předloženým vyhodnocením důsledků na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa pro projednávanou lokalitu. 

Pořizovatel nežádal o souhlas dle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, protože záměry změny č. 5 územního plánu obce nejsou realizovány na 
plochách zemědělského půdního fondu.  

Veřejné projednání:  

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu bylo vyhlášeno na 5. 3. 2012. 
Oznámení veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno 16. 1. 2012 na úřední desce města Králíky a obce 
Dolní Morava, a také na webových stránkách. Návrh územního plánu byl vystaven k nahlédnutí 
od 20. 1. 2012 do 6. 4. 2012 na odboru územního plánování, městského úřadu Králíky a na 
obecním úřadě obce Dolní Morava, a také byl elektronicky zveřejněn na webových stránkách 
města Králíky. Veřejnost byla poučena o lhůtě pro podání připomínek a námitek při zveřejnění 
návrhu změny územního plánu a o nejpozdější možnosti podání připomínky a námitky na 
veřejném jednání. Veřejné jednání se konalo 5. 3. 2012 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 a krajskému úřadu.  

V řádném termínu zveřejnění územního plánu nebyly podány připomínky ani námitky 
k návrhu územního plánu.  

Přezkum změny územního plánu 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání změny 
územního plánu. Námitky během projednávání změny územního plánu nebyly podány, proto 
pořizovatel nezpracoval návrh rozhodnutí o námitkách. Při projednávání návrhu změny 
územního plánu nebyly podány žádné připomínky. Na základě veřejného projednání nedošlo 
k žádné úpravě návrhu změny 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 změny územního plánu s odůvodněním.  

b) Výsledek p řezkoumání územního plánu 

 
- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, koordinace využití území z hlediska  širších územních vztah ů 

 
Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená vládou ČR dne 20. 7. 2009 zařazuje 

řešené území do specifické oblasti SOB 3 – specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 
(oblasti, kde se dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území). V této 
oblasti článku (71) je úkolem pro územní plánování stanoveno mimo jiné v bodě d, vytvářet 
územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, zejména vymezením vhodných 
území pro tyto aktivity a v bodě f, prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských 
masivů Jeseníků a Králického Sněžníku. Z hlediska republikových priorit územního plánování 
zajištění udržitelného rozvoje území změna územního plánu naplňuje především článek (22) 
vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti především zimního sportu 
(sjezdové lyžování) a poznávací turistiky (lanovka).  

Změna č. 5 ÚP je koordinována se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR), vydanými na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje na jednání dne 29. 
4. 2010 usnesením č. Z/170/10 a vydanými veřejnou vyhláškou dne 30. 4. 2010, čj. Kr. Ú     
27886/2010, jež vytvářejí podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje.  
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Změna ÚP, respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje, uvedené v  kapitole 
3. Zpřesnění specifické oblasti, vymezené v PÚR, a  vymezení specifické oblasti krajského 
významu. Řešené území spadá do SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník. Změna ÚP respektuje 
především zásadu vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu.  Pro změnu ÚP 
byl zpracován rozbor udržitelného rozvoje s vyhodnocením záměrů změny územního plánu na 
jednotlivé složky tří pilířů.  

Změna ÚP respektuje v úkolech pro územní plánování v čl. (69) bod c) prověřit možnosti 
využití rekreačního potenciálu území pro rekreaci. 

Změna územního plánu respektuje ZÚR v bodě (116) se zásadami ochrany území 
s přírodními hodnotami. Změny územního plánu se dotýká přímo bod b), který změna územního 
plánu respektuje. Vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a 
ekologických, estetických, rekreačních a hospodářských funkcí.  

Širší vztahy v území se v důsledku řešení Změny č. 5 nemění. Postavení obce ve 
struktuře osídlení území zůstává zachováno stejně jako vazby dopravní a technické 
infrastruktury.  

 
- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánová ní 

Pořizovatel prověřil změnu územního plánu z hlediska cílů a úkolů dle § 18 a §19 
stavebního zákona. Změna územního plánu obce Dolní Morava byla navržena tak, aby řešila 
úkoly územního plánování a naplňovala cíle územního plánování ve vymezeném území změny 
územního plánu. 

Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území. Změna územního plánu tento cíl splňuje. V rámci projednávání změny 
územního plánu byl především řešen vyvážený vztah mezi předpoklady pro výstavbu a ochranu 
životního prostředí.  Změna územního plánu obce Dolní Morava posuzuje stávající stav území a 
na základě požadavků obce a územnímu členění navrhl nové plochy pro výstavbu. Tyto plochy 
byly prověřeny v řízení především z hlediska vlivu na hodnoty území, jak na přírodní hodnoty, 
tak i na hodnoty kulturní a civilizační. Změna územního plánu navrhuje plochy pro umístění 
sjezdových tratí, rozhledny a sáňkařské dráhy v k. ú. Velká Morava.  

Přínosem změny územního plánu je i podpora pilíře hospodářského v řešeném území a 
v území obce Dolní Morava. Pro podporu cestovního ruchu, který je jedním ze základních prvků 
hospodářského rozvoje v území, jsou v rámci změny územního plánu navrženy rozvojové 
plochy pro sjezdové lyžování, bobovou dráhu, občanské vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) 
- rozhledna . 

Všechny tyto záměry pro rozvoj ekonomického a hospodářského cíle v území byly 
koordinovány s prvky ochrany přírody, a to především s plochami ptačí oblasti, s ochranou 
pozemků lesa a ochranou krajinného rázu. 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 změny územního 
plánu č. 5 územního plánu obce. Změna územního plánu byla zveřejňována a předložena k 
připomínkování z hlediska požadavků soukromých osob či subjektů, tak i obce samotné. 

 

- Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a  jeho provád ěcích p ředpis ů 

Pořizování změnyč.5 územního plánu obce Dolní Morava bylo zahájeno v roce 2010 
v době platnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Změna územního plánu obce Dolní Morava byla zpracována v souladu se stavebním 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů („stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti („Vyhláška 500/2006“) a vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných 
požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů („Vyhláška 501/2006“).  

Změna územního plánu obsahuje náležitosti přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006. Grafická 
část územního plánu obsahuje výkresy, které jsou změnou územního plánu dotčeny. 
Odůvodnění územního plánu bylo zpracováno dle požadavků stavebního zákona, jeho 
prováděcích vyhlášek a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Grafická část odůvodnění 
územního plánu byla doplněna o koordinační výkres, který je zpracován formou soutisku 
platného územního plánu obce z roku 2006 a navržené změny č. 5 územního plánu v řešeném 
území změny územního plánu. Všechny výkresy změny územního plánu byly zpracovány nad 
mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy. Výkresy změny územního plánu jsou vydány 
v měřítku 1:5 000.  

Změna územního plánu je zpracována na základě platné změny č. 1 územního plánu 
obce z roku 2006 a dalších změn: změna č. 2 z roku 2008, změna č. 3 z roku 2009, změna č. 4 
z roku 2010. Z hlediska platné územně plánovací dokumentace pátá změna územního plánu 
respektuje funkční zařazení ploch. Dále změna územního plánu doplňuje regulativy řešeného 
území. Tyto pokyny naplňuje územní plán proto, aby byla dodržena přehlednost vydaných 
dokumentací a byl zachován rovnovážný a odpovědný stav územně plánovací dokumentace 
obce Dolní Morava. 

Dle požadavků stavebního zákona byl návrh změny č. 5 územního plánu obce 
zpracován autorizovanou osobou, autorizace se všeobecnou působností a odborná část úpravy 
posouzení SEA a NATURA 2000 v řešeném území změny byla zpracována autorizovanými 
osobami. 

Rada obcí pro udržitelný rozvoj území, nebyla pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností Králíky zřízena. Starostové obcí byli informováni o možnosti Radu obcí pro 
udržitelný rozvoj zřídit dle § 9 stavebního zákona. 

Změna č. 5 územního plánu obce je vydávaná formou opatření obecné povahy 
příslušným zastupitelstvem obce Dolní Morava. 

 
- Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky zvláštních p rávních p ředpis ů – soulad se 

stanovisky dot čených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě 
s výsledkem řešení rozpor ů 

 
Při projednávání návrhu zadání změny č. 5 územního plánu obce byly respektovány 

požadavky dotčených orgánu na obsah změny územního plánu vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství stanoviskem 
čj. 25962/2011/OŽPZ/PI ze dne 2.5.2011  požadoval posouzení vlivu koncepce na životní 
prostředí (SEA). Odůvodnění pro požadavek posouzení SEA: „Návrh zadání vymezuje plochy, 
jejichž funkční využití naplňují rámec záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, konkrétně se 
jedná o bod 10.7 sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení, kategorie II 
zákona“. V zadání bylo uloženo zpracovateli prověření všech prvků vztahujících se k vlivu 
lokality navrhovaných do ploch sjezdových tratí na lesní pozemky, lesní zvěř, ochranu přírody a 
vliv navýšení kapacit sjezdových tratí na zázemí dotčené oblasti z hlediska hlukové a dopravní 
situace. Dále byl prověřen vliv záměru na území v národní přírodní rezervaci Králický Sněžník, 
především rozhledna na Slamníku. Návrh územního plánu byl zpracován zcela v souladu 
s požadavky a podněty dotčených orgánů předložených k návrhu zadání. 
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Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku čj. 
25961/2011/OŽPZ/Le ze dne 20. 4. 2011 vyloučil vliv záměru na plochy Natura 2000 -  ptačí 
oblast Kralický Sněžník a evropsky významné lokality. Odůvodnění vyloučení vlivu na ptačí 
oblast: Záměr se nachází na území ptačí oblasti Králický Sněžník, kde je předmětem ochrany 
chřástal polní. Porosty dotčených pozemků neodpovídají z hlediska vhodnosti nárokům 
chřástala polního. Charakter dotčených pozemků je takový, že neumožňuje trvalejší existenci 
chřástala polního.  

Předmětné záměry se nachází v místech kompetence správy CHKO Jeseníky, proto je 
k vydání stanoviska pro vyloučení vlivu na evropsky významnou lokalitu kompetentní správa 
CHKO Jeseníky. Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky ve svém stanovisku čj. 
871/JS/2011 ze dne 2. května 2011 nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu 
Králický Sněžník. Odůvodnění nevyloučení vlivu: Případnou realizací stavby rozhledny dojde 
k narušení dochovaného stavu přírody. K navrženému místu výstavby nevede dostupná cesta. 
Zvýšeným počtem návštěvníků dojde k výrazně většímu zatížení území nejen v bezprostředním 
okolí rozhledny. Dne 19. 9. 2011 proběhlo společné jednání o návrhu územního plánu. Na 
tomto jednání byl dotčenému orgánu předložen návrh řešení umístění rozhledny a dán výklad 
řešení návrhu změn územního plánu. Dále byla předložena dokumentace Hodnocení vlivů na 
lokality soustavy Natura 2000. Ze závěrů této dokumentace vyplývá, že změna č. 5 územního 
plánu obce Dolní Morava nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany lokalit 
soustavy Natura 2000. Následně bylo vydáno stanovisko CHKO Jeseníky k návrhu změny 
územního plánu, dne 12. Října 2011 čj 1888/JS/2011, a to stanovisko souhlasné za splnění 
dvou podmínek, tyto podmínky byly zapracovány do návrhu změny územního plánu. 

Při pořizování návrhu změny č. 5 územního plánu obce byly akceptovány požadavky 
dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích při společném a veřejném jednání. 

Ke společnému jednání bylo obesláno jednotlivě 37 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 č. 5 územního plánu obce Dolní 
Morava pořizovatel obdržel 18 stanovisek, z toho 16 stanovisek dotčených orgánů, stanovisko 
krajského úřadu, stanovisko sousedního krajského úřadu a 2 vyjádření subjektů a správců sítí 
působících v řešeném území. Z těchto stanovisek bylo 1 stanovisko nesouhlasné. Negativní 
stanovisko bylo vydáno Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí, 
orgán státní správy lesů ze dne 17. října 2011. Dotčený orgán vyzval pořizovatele k doplnění 
informací v textové části a v tabulce záborů PUPFL. Na základě tohoto podnětu byl návrh 
územního plánu přepracován tak, aby splňoval požadavky dotčeného orgánu a byly 
minimalizovány zásahy do pozemků pro plnění funkce lesa. Dotčený orgán na základě 
předložených podkladů vydal ke změně územního plánu souhlasné stanovisko z hlediska 
orgánu státní správy lesů, dne 20. 2. 2012 pod čj. 4135/2012/OŽPZ/Kp.    

Pořizovatel proto přistoupil k dohodnutí a úpravě územního plánu tak, aby vyhovoval 
požadavkům dotčených orgánů. Dále bylo vyhověno požadavkům CHKO Jeseníky.   

K veřejnému jednání bylo obesláno 25 subjektů. Pořizovateli byly zaslány 3 stanoviska. 
Jednalo se o stanoviska dotčených orgánů. Všechna stanoviska byla souhlasná. 

V průběhu pořizování územně plánovací dokumentace nevznikly rozpory dle § 136 odst. 
6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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c) Vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území 

V srpnu 2011 byla projektantem SURPMO, a.s. Projektové středisko Hradec Králové 
zpracována dokumentace „Vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu Obce Dolní Morava 
na udržitelný rozvoj území“. Ze shrnutí této dokumentace vyplývá následující: 

- Změna č. 5 nemá významný negativní vliv na životní prostředí. Vliv na PUPFL je hodnocen 
jako mírně pozitivní, a to z důvodu navrhovaných zalesnění a z důvodu využití části 
bezlesích ploch (lesní cesty). 

- Změna č. 5 nezhoršuje životní podmínky obyvatel obce, neboť plochy umisťuje mimo 
obytné plochy do míst, která navazují na stávající areál stejného využití. 

- Změna č. 5 podporuje hospodářský rozvoj území, neboť navrhuje rozšíření stávajícího 
sportovního areálu, a tím podporuje zvýšení potenciálu rekreační a sportovní nabídky. 
Nepřímo pak může vyvolat i další potřeby návštěvníků jako je ubytování a služby. 

- Změna č. 5 nezasahuje do stávajících ploch podporujících soudržnost obyvatel obce. 
Plocha Změny č. 5 posiluje sportovní a rekreační vyžití. Ve stanovených hlavních a 
přípustných využitích nejsou obsažena žádná skupinová, náboženská nebo rasová 
zvýhodnění, která by byla nebo v budoucnu mohla být příčinou rozkolu ve společenství 
obyvatel Dolní Moravy. 

- Z ekologického hlediska bude realizací Změny č. 5 dotčen krajinný ráz a fauna. Zmírňující 
opatření v tomto směru byla provedena již při samotném výběru umístění plocha a 
v následném stanovení jejich využití. 

- Změnou č. 5 bude zvýšena atraktivita obce, a to jak v nabídce pracovních příležitostí, tak 
v trávení volného času. Tím by se měl snížit důvod vystěhovávání především mladšího 
obyvatelstva za vyšším životním standardem. 

- Změna č. 5 svým řešením pozitivně přispívá k vytvoření územních podmínek pro 
předcházení možným rizikům (zhoršení kvality životního prostředí, eroze, nezaměstnanost, 
sociální segregace), která by mohla negativně ovlivňovat potřeby života současné 
generace. 

Závěrem je možno konstatovat, že realizace Změny č. 5 nebude mít významný negativní 
vliv na obyvatelstvo ani na životní prostředí a přispěje k hospodářskému rozvoji obce. 

 

 

d) Stanovisko krajského ú řadu k vyhodnocení vliv ů na životní 
prost ředí se sd ělením, jak bylo zohledn ěno 

 

Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo krajským 
úřadem Pardubického kraje vydáno dne 8. 12. 2012 pod č. j. KrÚ 103311/2011/OŽPZ/CH. Toto 
stanovisko je souhlasné za respektování 22 podmínek. Požadované podmínky byly 
zpracovatelem zapracovány do návrhu změny č. 5 územního plánu obce Dolní Morava. Lze 
tedy konstatovat, že stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo 
zohledněno v plném rozsahu. 
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e) Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a 
vyhodnocení pot řeby vymezení zastavitelných ploch 

Pořizovatel vyhodnotil návrh územního plánu z hlediska § 53 odst. 5 písm. d) stavebního 
zákona. Zastavěné území je účelně využíváno dle regulativů podmínek platné územně 
plánovací dokumentace obce Dolní Morava. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro nezbytné 
plochy technického zázemí lyžařského areálu a občanského vybavení - rozhledna. Zastavitelné 
plochy jsou navrženy tak, aby zasahovaly minimálně do volné krajiny a aby navrhovaný způsob 
využití území neovlivňoval zastavěné území Velké Moravy. 
 

f) Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 

Nejpozději při veřejném jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu obce Dolní 
Morava dne 5. 3. 2012 mohly být uplatněny námitky. K později uplatněným námitkám se 
nepřihlíželo. 

Námitky během projednání návrhu změny č. 5 územního plánu obce Dolní Morava 
nebyly podány. 

 

g) Vyhodnocení p řipomínek 

Nejpozději při veřejném jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu obce Dolní 
Morava dne 5. 3. 2012 mohl každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám 
se nepřihlíželo.  

Připomínky k projednávanému návrhu změny č. 5 územního plánu obce Dolní Morava 
nebyly podány. 

 

Poučení: 

Proti změně č. 5 územního plánu obce Dolní Morava vydané formou opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ladislav Janočko        otisk                  Ing. arch. Richard Novák   

 starosta obce    razítka obce             místostarosta obce 
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