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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Seznam podkladů 

Podkladem pro práce na Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území byly 
zejména následující materiály: 

� dosud platná ÚPD obce 

� ÚP Dolní Morava, SURPMO, a.s. - Projektové středisko Hradec Králové, listopad 2013  

� Politika územního rozvoje ČR 2008 

� Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

� Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Králíky       - 
Aktualizace  2012, listopad 2012 

� Zákony, vyhlášky a další právní předpisy ze všech uplatněných odvětví a oborů 
v aktuálním znění - především:       

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění 

- Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti v platném znění 

- Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) v platném znění 

- Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 
o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (SEA) ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění  

� Posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí v platném znění – Návrh Územního plánu Dolní Morava, EMPLA 
AG, spol. s r.o., Hradec Králové, listopad 2013 

� Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – 
Návrh ÚP Dolní Morava,  A. Háková, Jan Losík, listopad 2013 

� Internetové zdroje související s předmětem díla a vlastní terénní průzkum 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČOV                          čistírna odpadních vod 

EIA  Environmental Impact Assessment (hodnocení vlivu na životní 
prostředí) 

EVL evropsky významná lokalita 

CHOPAV                    chráněná oblast přirozené akumulace vod 

KES                            koeficient ekologické stability 

MŽP ČR                      Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NATURA 2000 evropská soustava chráněných území 

ORP   obec s rozšířenou působností 

OSN                           Organizace spojených národů 

PO   ptačí oblast 

PUPFL   pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR 2008  Politika územního rozvoje České republiky 2008 

RURÚ   rozbor udržitelného rozvoje území 

Sb.   sbírka 

SEA   Strategické posuzování životního prostředí 

SO   správní obvod  

SWOT   analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb projektu 

ÚAP   územně analytické podklady 

ÚP   územní plán 

ÚPD   územně plánovací dokumentace 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

ZCHÚ                         zvláště chráněné území 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZÚ   zastavěné území 

ZÚR Pk  Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

ŽP   životní prostředí 
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ÚVOD 

 
Udržitelný rozvoj je považován za rámec strategie civilizačního rozvoje. Vychází 

z široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje 
rozvoj za udržitelný tehdy, naplňuje-li potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
možnost naplnit potřeby generací příštích. Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu 
mezi třemi základními pilíři – sociálním, ekonomickým a environmentálním tak, aby jeden 
nebyl preferován před druhým.  

Podstatou udržitelnosti je postupné naplňování tří základních cílů: 

- sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech, 

- účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, 

- udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

Jedním z úkolů územního plánování, stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je také vyhodnocení vlivů ÚPD na 
vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území – tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. Jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí (zpracované dle přílohy ke 
stavebnímu zákonu) a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
(tzn. lokality soustavy NATURA 2000), pokud příslušný orgán ochrany přírody svým 
stanoviskem takový vliv nevyloučil.  
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP DOLNÍ MORAVA (DÁLE JEN ÚP)  NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

           Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí je samostatnou součástí tohoto dokumentu 
– dokumentace Posouzení z hlediska vliv ů na životní prost ředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí v platném zn ění – Návrh Územního plánu 
Dolní Morava – SAMOSTATNÝ SVAZEK. 

Na základě stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje k návrhu Zadání 
Územního plánu Dolní Morava vydaného pod č.j. KrÚ 101859/2010/OŽPZ/PI ze dne 22. 12. 
2011 bylo požadováno posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších novel. 

ÚP byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí – zpracovatel EMPLA AG spol. 
s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, autorizovaná osoba Ing. Vladimír Plachý 
– držitel odborné způsobilosti číslo 182/OPV/93 z 21. 1. 1993 s tímto závěrem: 

          Závěrem hodnocení je možné konstatovat, že z realizace ÚP Dolní Morava 
Varianty A za p ředpokladu respektování doporu čení obsažených v kapitolách č. 8 
a č. 11 nevyplývají pro obyvatelstvo ani pro životní p rost ředí žádné významné 
negativní vlivy a ú činky narušující kvalitu života nebo stav životního prost ředí 
v daném území. Dokument v zásad ě naplňuje požadavky ochrany životního prost ředí 
a všech jeho složek. 

 V Závěru zmíněná doporučení, uvedená v kapitole č. 8 se váží k procesu pořízení ÚP 
– jsou to: 
 
Plochy Z12, Z43, Z114 varianta B, P2, K11 varianta B, K25 varianta A, K26 varianta B 

� nerealizovat plochy vzhledem k vyhodnocení významného negativní vlivu na 
předměty ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 2000, 

� realizovat pouze v případě naléhavého důvodu - převažujícího jiného veřejného 
zájmu a až po stanovení kompenzačních opatření příslušným orgánem ochrany přírody. 

Plocha Z17 

� nerealizovat plochu vzhledem k vyhodnocení závažného záporného vlivu v oblasti 
ovlivnění krajinného rázu, 

� zpracovat urbanistickou studii a posouzení vlivu staveb na krajinný ráz a teprve 
na základě těchto studií potvrdit či vyloučit vliv a případně navrhnout vhodná kompenzační 
opatření. 

� kácení porostu provést mimo hnízdní období ptáků, 

� pro omezení vlivu záměru na populace ZCHD plazů navršit hromady kamenů 
k vytvoření jejich náhradních úkrytů. 

Plochy Z79 varianta B 

� nerealizovat plochu vzhledem k vyhodnocení závažného záporného vlivu v oblasti 
ovlivnění fauny a flóry, 
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V Závěru zmíněná doporučení, uvedená v kapitole č. 11 se váží k procesům 
rozhodování po vydání ÚP – jsou to: 

 
Plochy Z1, Z15 

� navrhujeme realizaci plochy ve variantě A, 

� navrhujeme provést nejpozději ve stádiu DÚR posouzení vlivu zástavby na krajinný 
ráz. 

Plochy Z4, Z6 

� navrhujeme provést nejpozději ve stádiu DÚR posouzení vlivu zástavby na krajinný 
ráz. 

Plochy Z12, Z43, Z114 varianta B, P2, K11 varianta B, K25 varianta A, K26 varianta B 

� realizovat pouze v případě naléhavého důvodu, který převažuje veřejný zájem, 
a až po stanovení kompenzačních opatření od orgánu ochrany přírody. 

Plocha Z17 

� zpracovat urbanistickou studii a posouzení vlivu staveb na krajinný ráz a teprve 
na základě těchto studií potvrdit či vyloučit vliv a případně navrhnout vhodná kompenzační 
opatření. 

� kácení porostu bude provést mimo hnízdní období ptáků, 

� pro omezení vlivu záměru na populace ZCHD plazů navršit hromady kamenů 
k vytvoření jejich náhradních úkrytů. 

Plochy Z34, Z110 

� zpracovat urbanistickou studii a posouzení vlivu staveb na krajinný ráz a teprve 
na základě těchto studií potvrdit či vyloučit vliv a případně navrhnout vhodná kompenzační 
opatření. 

Plochy Z23, Z44, Z50, Z69, Z84, Z92, Z97 

� ozelenění ploch stanovit pomocí regulativů minimálně 20 %. 

Plochy Z39, Z45, Z68, Z72 

� pomocí plošné regulace zmírnit dopad na krajinný ráz. 

Plocha Z41 

� přijmout takové opatření, která minimalizují případný zásah do biotopů v blízkosti toku 
a omezí negativní ovlivnění kvality vody. 

Plochy Z60, Z61 

� únosnost navrženého záměru podmínit kauzálním posouzením s využitím vizualizací 
navržené stavby do fotopanoramatických snímků, 

� při stavbě využít přírodních materiálů, nekontrastní zbarvení a maximální eliminace 
technicistního vjemu tohoto zařízení, 

� přijmout opatření k minimalizaci ovlivnění jeho populace jeřábka lesního (např. 
objekty nebudou osvětleny, provoz zařízení bude pouze v denních hodinách). Dále je 
vhodné provádět monitoring případného ovlivnění populace jeřábka lesního provozem 
záměru, na základě kterého mohou být přijata konkrétní opatření k omezení vlivu. 

Plochy Z62, Z64 

� co nejméně zasahovat do porostů, provést pouze odstranění nezbytně nutných 
jedinců, 
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� okrajové stromy v přímém sousedství konstrukce využít pro stabilizaci, případně 
je mírně odklonit z jejího dosahu, jestliže to situace dovolí, 

� přípustnost navrženého záměru stanovit na základě kauzálního posouzení z hlediska 
krajinného rázu, jehož důraz musí být kladen na vizuální dopad především výstupního 
objektu, 

� přijmout opatření k minimalizaci ovlivnění jeho populace jeřábka lesního (např. 
objekty nebudou osvětleny, provoz zařízení bude pouze v denních hodinách). Dále je 
vhodné provádět monitoring případného ovlivnění populace jeřábka lesního provozem 
záměru, na základě kterého mohou být přijata konkrétní opatření k omezení vlivu. 

Plocha Z63 

� přípustnost navrženého záměru stanovit na základě kauzálního posouzení z hlediska 
krajinného rázu, jehož důraz musí být kladen na vizuální dopad objektu, 

� přijmout opatření k minimalizaci ovlivnění jeho populace jeřábka lesního (např. objekt 
nebude osvětlen, provoz zařízení bude pouze v denních hodinách). Objekt nebude sloužit 
k účelům, které by generovaly trvalé rušení, není vhodné zde realizovat zařízení k ubytování 
nebo stravování. Dále je vhodné provádět monitoring případného ovlivnění populace jeřábka 
lesního provozem záměru, na základě kterého mohou být přijata konkrétní opatření k 
omezení vlivu. 

Plocha Z69 

� přijmout opatření k minimalizaci působení rušivých vlivů na chřástala polního, mezi 
která patří např. omezit provoz zařízení pouze v denních hodinách, zákaz volného pohybu 
psů v okolních travních porostech apod. 

Plocha Z75 

� při výstavbě a provozu přijmout taková opatření, která minimalizují případný zásah 
do blízkosti toku a omezí negativní ovlivnění kvality vody. 

Plocha Z77 

� provést náhradní výsadby stanovištně a geograficky původních druhů. 

Plochy Z78, Z81, Z83, Z89, Z90, Z114, K4 

� v části zasahující do záplavového území nebudou budovány žádné objekty (rodinné 
domy, přístřešky, hospodářské objekty apod.) a bude zde realizována pouze zahrada. 

Plochy Z78, P2, K28 

� nenarušit celistvost ani funkčnost prvku ÚSES, neovlivnit druhovou bohatost. 

Plochy Z79 varianta B 

� nerealizovat plochu vzhledem k vyhodnocení závažného záporného vlivu v oblasti 
ovlivnění fauny a flóry, 

Plocha Z84 

� u budoucí zástavby respektovat zvyklosti u staveb v okolí, zejména půdorysné 
rozměry, podlažnost a sedlové zastřešení, 

� vypracovat projekt sadových úprav, 

� ponechat část plochy nezastavěné (pro zeleň) v rozsahu min. 20 %, 

� vyřešit kapacitní možnosti ohledně přívodu pitné vody a odvodu splaškových vod, 

� samostatně řešit možnost retence dešťových vod. 
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Plochy K1, K2, K3 

� nerealizovat průtočné rybníky. 

Plocha K7 

� technické řešení vodní plochy bude přírodě-blízkého charakteru. 

Plocha K10* 

� vybudovat vodní plochy v dolní části plochy, kdy budou nejblíže situované zástavbě 
a rušivým vlivům, 

� horní část plochy ponechat beze změn. 

� navržené vodní plochy realizovat přírodě-blízkým způsobem bez intenzivního chovu 
ryb. 

Plochy K12, K13 

� kácení porostu provést mimo hnízdní období ptáků. Pro omezení vlivu záměru 
na populace ZCHD plazů navršit hromady kamenů k vytvoření jejich náhradních úkrytů. 

Plocha K14 

� kácení porostu provést mimo hnízdní období ptáků. Pro omezení vlivu záměru 
na populace ZCHD plazů navršit hromady kamenů k vytvoření jejich náhradních úkrytů. 
Z důvodu situování plochy do biotopu jeřábka lesního nebude trať osvětlena. 

Plochy K16, K17, K18, K19 

� kácení porostu provést mimo hnízdní období ptáků. Pro omezení vlivu záměru 
na populace ZCHD plazů navršit hromady kamenů k vytvoření jejich náhradních úkrytů. 

Plocha K18 

� snižovat riziko ohrožení bořivými větry ponecháváním hluboko zavětvených jedinců 
smrku a příměsí buků, modřínů, javorů v nově vytvořených porostních stěnách, 

� neprořeďovat u smrkových mlazin a tyčkovin zbývající části porostů v okrajích 
odlesnění, a tím měnit mikroklima daného stanoviště, 

� výchovné zásahy v okolních porostech provádět pozitivním výběrem – podporou 
vitálních cílových jedinců, 

� využívat podrostní způsob hospodaření v dané lokalitě z důvodů růstové, druhové 
a věkové diferenciace. Porosty pak budou odolnější proti působení negativních vlivů, než 
stejnověké smrkové monokultury. 

Plochy K23, K26 varianta A, K8 varianta B 

� navrhujeme, aby cca 30 % z plochy golfového hřiště (zejména na plochách, které se 
nacházejí v blízkosti známých tokanišť chřástala) bylo obhospodařováno s ohledem na jeho 
životní nároky. Tyto plochy budou sekány max. 2x ročně, kdy první seč proběhne po 15. 
srpnu, tedy po vyhnízdění chřástala polního. Tuto podmínku je třeba zohlednit při navrhování 
konkrétní podoby hřiště a v projektu umístit na tyto plochy roughy, nikoli greeny, odpaliště 
nebo fairwaye. Při realizaci golfového hřiště nesmí být narušen hydrologický režim v širším 
okolí plochy. Na ploše golfu nebudou používány herbicidy a insekticidy, případně průmyslová 
hnojiva, která by negativně ovlivnila potravní zdroj chřástala polního.Druhová skladba 
případně dosazovaných dřevin bude odpovídat přírodním podmínkám daného stanoviště i 
okolnímu prostředí. K osetí narušených ploch bude použito vhodné travní směsi s původními 
druhy rostlin. Terénní práce proběhnou mimo hnízdní období chřástala polního. Areál golfu 
nebude osvětlen. 

 

Plochy K24, K27 varianta A 
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� využít sjezdovou trať pouze v zimním období, 

� nenarušit hydrologický režim lokality, 

� kosení provádět maximálně 2x ročně nejdříve 15. srpna, tedy po vyhnízdění 
chřástala. 

Plocha K26 

� vypracovat projekt sadových úprav, 

� ponechat část plochy nezastavěné (pro zeleň) v rozsahu min. 20 % a snížit tak míru 
zpevněných ploch, 

� vyřešit kapacitní možnosti ohledně přívodu pitné vody a odvodu splaškových vod, 

� samostatně řešit možnost retence dešťových vod, 

� navrhnout dostatečnou zeleň, která bude minimalizovat zvýšené odtokové poměry, 

� minimalizovat zásah do VKP, terénní úpravy, zachovat rozptýlenou zeleň, remízky, 

� zásahy do solitérních dřevin a eliminaci vizuálního vlivu kompenzovat náhradní 
výsadbou, 

� zvážit zmírnění působení specifických kontrastních ploch (bunkrů), typických svým 
světlým zbarvením, 

� začlenit golfové hřiště do stávajících přírodních dispozic, 

� 30 % plochy golfového hřiště (zejména na plochách, které se nacházejí v blízkosti 
známých tokanišť chřástala) obhospodařovat s ohledem na jeho životní nároky. Tyto plochy 
sekat max. 2x ročně, kdy první seč proběhne po 15. srpnu, tedy po jeho vyhnízdění, 

� nenarušit hydrologický režim v širším okolí plochy, 

� nepoužívat herbicidy a insekticidy, případně průmyslová hnojiva, která by negativně 
ovlivnila potravní zdroj chřástala polního, 

� respektovat druhovou skladbu případně dosazovaných dřevin tak, aby odpovídala 
přírodním podmínkám daného stanoviště i okolnímu prostředí, k osetí narušených ploch 
použít vhodné travní směsi s původními druhy rostlin, 

� realizovat terénní práce mimo hnízdní období chřástala polního, 

� areál neosvětlovat. 

Plocha K28 varianta A, resp. K27 varianta B 

� navrhnout taková opatření, která zamezí výraznému snížení ekologicko-stabilizační 
funkce biokoridoru MK11 a biocentra MC14. 
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B.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP DOLNÍ MORAVA NA EVROPSKY 
VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI 
 
 

Vyhodnocení vlivů ÚP na území Natura 2000 (tj. EVL a PO) je samostatnou součástí 
tohoto dokumentu – dokumentace Hodnocení vliv ů na lokality soustavy Natura 2000 dle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb. – Návrh ÚP Dolní Morava – SAMOSTATNÝ  SVAZEK. 

           Řídí se současnými platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění, Stavebním zákonem a jeho prováděcími 
vyhláškami. Požadavek na zpracování vyhodnocení vychází ze skutečnosti, že příslušný 
orgán ochrany přírody – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství ve svém stanovisku k návrhu Zadání ÚP Dolní Morava, čj. 
101864/2011/OŽPZ/Le ze dne 9. 12. 2011 vyloučil významný vliv na EVL a nevyloučil 
významný vliv na PO Králický Sněžník. 

           Hodnocení je zpracováno Mgr. Janem Losíkem, Ph.D., Schwitzerova 47, 779 00 
Olomouc, který je držitelem autorizace MŽP ČR č.j. 630/279/05 podle § 45i zákona č. 114/92 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a Mgr. Alicí Hákovou, 512 33 Studenec 166, 
která je držitelkou autorizace MŽP ČR č.j. 630/1731/05 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění s tímto závěrem: 

Na základě vyhodnocení bylo zjišt ěno, že Návrh ÚP ve Variant ě A i Variant ě B 
nepředstavuje významné ovlivn ění lokalit soustavy Natura 2000, ovšem za 
předpokladu vylou čení ploch s významným negativním vlivem (viz tabulk a 5). 
Z důvodu menší plochy ovlivn ěného potencionálního biotopu ch řástala polního 
doporu čujeme schválení návrhu ÚP Dolní Morava ve Variant ě A.  

 V Závěru zmíněnými plochami s významným negativním vlivem jsou: 
 
 označení ploch Celková rozloha v ha 

Varianta A Z12, Z43, K25, P2 1,63 

Varianta B Z12, Z43, Z114, K11, K26, P2 4,44 
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C.   VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  NA  SKUTEČNOSTI  ZJIŠTĚNÉ V 
 ÚZEMNĚ  ANALYTICKÝCH  PODKLADECH 
 

Obec Dolní Morava leží v územní působnosti ORP Králíky, pro jehož SO byly v roce 
2012 zpracovány firmou EKOTOXA s.r.o. aktualizované ÚAP.  

Vyhodnocení vlivů ÚP  ve vztahu k RURÚ SO ORP Králíky je uvedeno 
v následujících  SWOT tabulkách (v tématickém členění dle vyhlášky č. 500/2012 Sb.) 
a textu. 

Vysvětlivky k tabulkám: 

Stránky:  S – silné stránky 

                W – slabé stránky 

                O – příležitosti 

                T – hrozby 

01 Horninové prost ředí a geologie není ÚP dot čeno. 

Horninové prostředí a geologie není Variantou A ÚP dotčeno. 

Varianta B ÚP ovlivňuje horninové prostředí následujícím způsobem: 

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv ÚP 

S výhradní ložiska kamene pro hrubou 
a ušlechtilou kamenickou výrobu 

 

výhradní ložisko vápence 

je navržena plocha Z79 (OX) do ložiska 
nerostných surovin a dobývacího 
prostoru umožňující specifické využití 

v rámci specifického využití umožnit 
nízkokapacitní těžbu pro umělecké 
účely 

W na značné části území střední až 
nejvyšší radioekologická zátěž 

zastavitelné plochy vymezeny převážně 
na území s nízkým a přechodným 
radonovým indexem  

O obnovení těžby mramoru v Dolní 
Moravě by mohlo mít hospodářský 
přínos (pracovní místa) 

 

 

využití bývalého lomu v Dolní 
Moravě pro rekreaci 

ÚP navrhuje pro využití bývalého lomu 
plochu Z79 (OX) – plocha občanského 
vybavení – se specifickým využitím 
umožňující kromě jiného drobnou těžbu 
pro umělecké účely 

specifické využití obsahuje i specifickou 
„studijní“ rekreaci 

T dopravní zátěž spojená s obnovením 
těžby, zvýšená prašnost, hluk 

ÚP nenavrhuje obnovu průmyslově 
prováděné těžby zvyšující dopravní 
zátěž 

 

02 Vodní režim 

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv ÚP 

S množství zalesněných a 
zatravněných ploch zadržujících 
vodu v území 

celé území zasahuje do CHOPAV 

navrhují se minimální změny stávající 
struktury území pro zachování retence 
vody v krajině 

obec využívá vlastních dostatečně 



Vyhodnocení vlivů  ÚP  Dolní Morava na udržitelný rozvoj území  

14 

Žamberk – Králíky – velké zásoby 
podzemních vod 

soběstačnost v zásobování pitnou 
vodou 

 

hlavní evropské rozvodí mezi 
Severním a Černým Mořem 

 

vymezena aktivní zóna záplavového 
území 

 

značné množství ostatních 
evidovaných pramenů 

pramení zde tři řeky, jejichž vody 
odtékají do tří moří. Liptovský potok 
do Severního moře, řeka Morava do 
Černého moře,a Kladská Nisa do 
Baltského moře. Nejdelší moravská 
řeka pramení ve výšce 1380 m n. m. 

kapacitních zdrojů vody 

 

ZÚ i zastavitelné plochy lze zásobovat 
z vlastních zdrojů 

 

atraktivita pro cestovní ruch, který je 
řešením posilován 

 

ÚP přiměřeně respektuje vymezenou 
aktivní zónu a nepřipouští v ní 
umisťování staveb vyjma ČOV 

ÚP respektuje prameny a připouští 
jejich využití 

atraktivita pro cestovní ruch, který je 
řešením ÚP posilován 

W problematické vymezení 
záplavových území včetně aktivních 
zón v obydlených nivách toku 
Moravy 

ÚP omezil umisťování rozvojových 
ploch do těchto míst, pro navržené  
rozvojové plochy je řešitelná ochrana 
před povodněmi a respektování 
stanovené aktivní zóny  

O dobudování plánovaných 
protipovodňových opatření v k.ú. 
Dolní Morava a Velká Morava 

podpora projektů pro zpomalení 
odtoku vody z území – vhodné 
hospodaření na zemědělských 
plochách, zatravňování sklonitých 
ploch, zalesňování, revitalizace 
vodních toků, realizace rybníků, … 

možnost nalezení dalších zdrojů 
pitné vody v rámci CHOPAV 

 

chov pstruhovitých ryb – vhodné 
prostředí pramenících řek: Morava  

ÚP navrhuje plochu pro umístění 
suchého poldru 

 

ÚP připouští činnosti a stavby snižující 
odtok vody z krajiny a navrhuje plochy 
vodní a vodohospodářské 

 

 

ÚP připouští budování technických 
zařízení, tudíž i studní a vodovodních 
řadů 

ÚP připouští chov ryb v plochách 
vodních a vodohospodářských 

T nedokončení systému 
protipovodňových opatření 
(problémy s vlastníky pozemků, atd.) 

povodňové stavy – odnos půdy a 
materiálu do zastavěného území 

ÚP navrhuje zastavitelnou plochu Z103 
pro hráz suchého poldru jako veřejně 
prospěšnou stavbu  

ÚP připouští umisťování zařízení 
v nezastavěném území, jež by snížilo 
vnos půdy a materiálu do ZÚ 

 

03 Hygiena životního prost ředí  
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Stránky Hodnocení ÚAP Vliv ÚP 

S území není znečišťováno 
významnými zdroji 

 

území není zatíženo intenzivní 
zemědělskou výrobou (větrná a 
vodní eroze, hnojení, ..) 

 

velice kvalitní přírodní prostředí 

ÚP navrhuje plochy bydlení a 
občanského vybavení využívající 
čistého životního prostředí 

ÚP navrhuje plochy pro alternativní 
zemědělskou výrobu a mimoprodukční 
funkce 

 

ÚP navrhuje plochy pro rozvoj bydlení, 
rekreace a cestovního ruchu využívající 
kvalit životního prostředí 

W znečištění ovzduší kvůli využívání 
tuhých paliv pro vytápění, území 
není plynofikováno 

 

obec nemá uspokojivě vyřešenou 
likvidaci odpadních vod 

 

obec není plynofikována 

ÚP připouští budování technické 
infrastruktury, tedy i plynofikaci. 
Umožňuje plošně omezené využití 
alternativních zdrojů energie 

ÚP připouští budování technické 
infrastruktury, tudíž i kanalizačních sítí a 
vymezuje plochu Z100 pro umístění 
ČOV 

ÚP připouští budování technické 
infrastruktury, tudíž i plynofikace 

O dobudování systému splaškové 
kanalizace a ČOV 

 

plynofikace území, případně 
realizace jiných přírodě šetrných 
energetických zdrojů 

ÚP navrhuje plochu Z100 pro umístění 
ČOV a připouští budování technické 
infrastruktury 

ÚP umožňuje plynofikaci území a 
připouští využití alternativních zdrojů 
energie 

T další zdražování plynu a elektřiny – 
vytápění nekvalitními tuhými palivy – 
místní znečištění ovzduší 

ÚP neřeší zdražování energií, ale 
připouští využívání alternativních zdrojů 
energie 

 

04 Ochrana p řírody a krajiny 

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv ÚP 

S maloplošné chráněné území – 
národní přírodní rezervace Králický 
Sněžník, přírodní park Jeřáb, 
Králický Sněžník, ptačí oblast 
NATURA 2000 – Králický Sněžník, 
EVL Králický Sněžník, nadregionální 
biokoridor K81, Památné stromy 

nejvyšší koeficient ekologické 
stability z ORP 

regionální a lokální prvky ÚSES 

ÚP umožňuje využití významných 
přírodních hodnot území jako 
atraktivního cíle pro podporovaný rozvoj 
cestovního ruchu 

 

 

ÚP navrhuje změny v území, pouze 
mírně snižující KES 

ÚP dopřesnil regionální a místní prvky 
ÚSES jako funkční  

W ochrana přírody je ohrožena 
znečištěním odpadními vodami 
z domácností a rekreačních objektů 

ÚP umožňuje budování technické 
infrastruktury a vymezuje plochu Z100 
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bez napojení na ČOV 

neupřesněné ochranné zóny 
nadregionálních biokoridorů 
s ohledem na zastavěné území a dle 
konkrétních geomorfologických a 
ekologických podmínek daného 
území 

zastavěné území v blízkosti 
předmětu ochrany NATURY 2000 – 
chřástal polní 

pro ČOV 

 

ÚP dopřesnil nadregionální koridor K81  
a nevymezil ochrannou zónu z důvodu 
dostatečné vzdálenosti prvku od ZÚ  

 

 

ÚP minimalizoval rozvoj ploch do míst 
známého výskytu předmětu ochrany 

O péče o krajinu jako součást 
mimoprodukčních funkcí 
zemědělství 

nalezení kompromisu mezi zájmy 
ochrany přírody a krajinného rázu a 
využitím území pro rekreaci. 

 

upřesnění prvků ÚSES tak, aby byly 
vytvořeny  prostorové předpoklady 
pro funkční systém, napojený v co 
největší míře na plochy zeleně 
v zastavěném území a dále na 
ÚSES okolních obcí 

ÚP připouští mimoprodukční funkce 
zemědělství 

 

ÚP zvážil podmínky, vyhodnotil potřeby 
a navrhl využití území v souladu 
s multidisciplinárními kritérii  a v duchu 
udržitelného rozvoje území 

ÚP dopřesnil prvky ÚSES prostorově 
tak, že je plně funkční a napojitelný na 
ÚSES okolních obcí 

T ovlivnění krajinného rázu v územích 
s jeho zvýšenou ochranou (přírodní 
rezervace, přírodní park) výstavbou 
objektů s neúměrným měřítkem ve 
vztahu k okolní krajině (např. 
průmyslových a skladovacích budov 
atd.). 

 

ohrožení územního rozvoje 
v důsledku preferování pouze 
jednoho z pilířů udržitelného rozvoje 
– ochrany přírody 

ÚP nenavrhuje plochy, jejichž využitím 
by došlo k významnému ovlivnění 
krajinného rázu 

 

 

 

Návrh ÚP využívá stávajícího potenciálu 
všech tří pilířů udržitelného rozvoje, 
které se nadále posilují s cílem 
dosažení dynamické rovnováhy 

 

05  Zemědělský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa 

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv ÚP 

S zemědělský půdní fond tvoří 21,3 % 
z celkové výměry, z toho 11,6 % 
orná půda a 87,5 % trvalé travní 
porosty 

lesní pozemky tvoří 73,9 % 
z celkové výměry 

 

 

na části území byly zpracovány 

ÚP významněji nemění tento poměr ani 
strukturu uspořádání dílčích ploch, 
plochy TTP využívá k rozvoji 
sportovních aktivit 

ÚP nenavrhuje plošně rozsáhlá trvalá 
odnětí z PUPFL a omezuje zastavitelné 
plochy na PUPFL, připouští využití 
PUPFL pro rozvoj turistiky, rekreace a 
cestovního ruchu 

ÚP využívá především část cestní sítě 
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komplexní pozemkové úpravy (k.ú. 
Velká Morava, k.ú. Dolní Morava) 

ohrožení území větrnou erozí je na 
většině území zejména díky 
členitosti terénu a vegetačnímu krytu 
malé 

pro obsluhu nově navrhovaných 
rozvojových ploch a ochranu území 
před nenadálými jevy 

ÚP navrhuje využití ploch TTP pro 
rozvoj alternativního zemědělství a 
sportovních aktivit 

W kvalita zemědělských půd odpovídá 
podhorskému charakteru území 

kvalitní zemědělské půdy v blízkosti 
zastavěného území omezuje územní 
rozvoj sídla 

ÚP preferuje mimoprodukční funkce 
zemědělské půdy 

ÚP dle možností variantně omezil rozvoj 
sídla na plochách I. třídy ochrany 

O realizace pozemkových úprav na 
části území, kde ještě nebyly 
provedeny, návrh protipovodňových 
a protierozních opatření 

udržitelné hospodaření na polích i 
v lesích – zvyšování přirozené 
ekologické stability území 
(zatravňování sklonitých ploch 
postižených nejvíce erozí, pěstování 
vhodných plodin a vysazování 
vhodných druhů  dřevin, péče o 
krajinu jako součást hospodaření, 
dodržovat pravidla hospodaření proti 
nadměrné vodní erozi atd.) 

budování biocenter a biokoridorů 
lesního typu v rámci komplexních 
pozemkových úprav 

budování interakčních prvků 
v krajině  a zpřístupnění krajiny 
v rámci komplexních pozemkových 
úprav 

 

 

 

zlepšení druhové skladby lesa 
zejména v prvcích ÚSES 

ÚP využívá provedené pozemkové 
úpravy a připouští budování 
protipovodňových a protierozních 
opatření 

ÚP umožňuje a připouští zvyšování 
přirozené ekologické stability území  

 

 

 

 

 

 

ÚP dopřesnil prvky ÚSES jako funkční 
a umožňuje jejich kvalitativní zlepšování 

ÚP neruší cestní síť, ale umožňuje její 
další rozvoj, stejně jako interakční prvky 
připouští jako zeleň v plochách, avšak 
neumisťuje je, aby tak zbytečně 
nepředurčil jejich budování v místech 
nevhodných z pohledu jiných oborových 
dokumentací 

ÚP v obecné rovině navrhuje druhové 
složení v prvcích ÚSES 

T holosečné hospodaření v lesích 

 

zábor nekvalitnějších půd třídy 
ochrany I. a II. pro výstavbu 

zábory lesních pozemků pro 
výstavbu rekreačních areálů 

 

 

zhoršení možnosti obdělávání bloku 
zemědělské půdy v důsledku návrhu 

ÚP neovlivní způsoby hospodaření s 
PUPFL 

ÚP minimalizuje zábory půd I. třídy 
ochrany a nenavrhuje zábor na II. třídě 
ochrany 

 ÚP navrhuje zábor PUPFL pro podporu 
rekreačně sportovního využití území, a 
to buď trvalého nebo dočasného 
charakteru, avšak minimalizuje jej 

ÚP navrhuje rozvojové plochy tak, aby 
se nezhoršila možnost obdělávání 
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nevhodně umístěné a tvarované 
rozvojové plochy 

půdních bloků 

 

06 Veřejná dopravní a technická infrastruktura  

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv ÚP 

S turistický hraniční přechod Horní 
Morava 

téměř celá obec zásobena pitnou 
vodou z veřejného vodovodu (krom 
Horní Moravy) 

ÚP připouští kvalitativně vyšší využití 
místa přechodu státní hranice 

ÚP umožňuje zkvalitnění a rozšíření 
vodovodní sítě 

W území není příliš kvalitně napojeno 
na hlavní celorepublikový dopravní 
systém dálnic a rychlostních 
komunikací; k plánované trase R/35 
Hradec králové – Olomouc je do 
Svitav vzdálenost cca 60 km a doba 
jízdy 60 minut, dnes je nejbližší 
rychlostní komunikace v Mohelnici 
(50 km, 50 minut), do Hradce 
Králové je to z Králík 80 km a 85 
minut 

rozvolněná zástavba typická pro tuto 
oblast je problematická z hlediska 
výstavby a údržby technické 
infrastruktury (vodovod, kanalizace, 
plynovod, elektřina) 

území není plynofikováno 

 

téměř celé území není napojeno na 
kanalizaci 

 

ÚP nezmění polohu obce vůči vedení 
dálnic a rychlostních komunikací –  
zkvalitnění nadmístní silniční sítě řeší 
ZÚR Pk 

 

 

 

 

 

ÚP doplňuje zastavitelné plochy včetně 
ploch stabilizovaných tak, aby bylo 
ekonomicky vhodné jejich napojení na 
technickou infrastrukturu 

 

ÚP připouští budování technické 
infrastruktury, tudíž i plynofikace 

ÚP umožňuje budování technické 
infrastruktury a vymezuje plochu Z100 
pro umístění ČOV 

O dobudování systémů odvádění a 
čištění odpadních vod 

 

plynofikace území, případně 
podporovat jiné šetrné zdroje 
energie 

budování systému cyklistických 
stezek (v rámci sdružení obcí 
Orlicko) 

ÚP připouští budování technické 
infrastruktury a vymezuje plochu Z100 
pro umístění ČOV 

ÚP připouští budování technické 
infrastruktury a umisťování 
fotovoltaických systémů na střechy 
budov 

ÚP přímo nenavrhuje plochy pro 
cyklostezky, ale umožňuje budování 
cyklotras v rámci podpory rekreačního 
využití území  

T nerealizace plynofikace z důvodů 
nezájmu občanů (zdražování 
zemního plynu), topení nekvalitními 
tuhými palivy 

nízké využívání hromadné dopravy, 
hrozba jejich omezení, nebo zrušení 

ÚP umožňuje plynofikaci, avšak 
nezmění zájem občanů 

 

ÚP zkvalitňuje podmínky pro dopravní 
dostupnost částí území variantním 
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– zhoršení dopravní dostupnosti 
území 

návrhem ploch dopravní infrastruktury 
silniční 

 

07 Sociodemografické podmínky 

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv ÚP 

S průměrný věk obyvatel v roce 2011 
činil 38,1 let, což je nižší hodnota ve 
srovnání s průměrnou hodnotou 
ORP ve stejném období (40,5 let), 
průměrný věk obyvatel nicméně 
roste (v roce 2008 činil 38,78 let, 
v roce 2010 37,4 let 

saldo migrace je 6 (v roce 2011) 

 

 

ÚP posiluje snižování průměrného věku 
návrhem nových ploch pro bydlení, jež 
by mohly využít mladé rodiny s dětmi 

 

 

 

ÚP návrhem ploch pro bydlení vytváří 
podmínky pro posílení kladného salda 
migrace 

W území patří do bývalých Sudet, 
většina původního německého 
obyvatelstva byla po válce odsunuta 
a území bylo nově dosídleno lidmi 
z jiných částí republiky nebo ze 
zahraničí, byla zde přerušena 
historická a sociální kontinuita 

ÚP navrhuje rozvojové plochy, jež 
mohou být využity pro podporu 
sociálního žití a vytváření nových tradic 
území 

O podporovat místní kulturní akce a 
další aktivity, které posílí identitu 
obcí a lokální patriotismus místních 
obyvatel 

 

 

podpora nových pracovních 
příležitostí v území 

ÚP navrhuje plochy občanského 
vybavení a plochy smíšené 
nezastavěného území, které mohou být 
využity pro místní kulturní akce a pro 
posílení identity a patriotismu místních 
obyvatel 

ÚP navrhuje pro podporu nových 
pracovních míst plochy občanského 
vybavení, plochy výrob a skladování a 
plochy smíšené výrobní 

T odcházení mladších vzdělaných lidí 
mimo region, další ubývání obyvatel 

ÚP navrhuje nové plochy pro bydlení a 
rozvoj občanského vybavení, připouští 
podnikatelské aktivity v plochách 
s různým způsobem využití, takže zde 
lze realizovat i práce s vyšší přidanou 
hodnotou, což by mohlo snížit odliv 
vzdělaných lidí, resp. vzbudit zájem o 
jejich návrat 

 

 

08 Bydlení  

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv ÚP 

S - - 

W v roce 2011 nebyly na území 
dokončeny žádné byty  

ÚP přímo neovlivní počet dokončených 
bytů, ale navrhuje nové plochy pro 
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stávající bytový fond je často 
využíván jen pro rekreaci, zvyšuje se 
počet trvale neobydlených bytů  
 

výstavba v některých místech je 
omezena limity využití území) 
ochrana přírody, záplavové území…) 

bydlení, jež by měly přispět k rychlejší 
výstavbě  

ÚP připouští využití ploch bydlení pro 
rekreaci, avšak nemá možnost 
nastavení  ekonomického zhodnocení 
tohoto využití pro obec 

ÚP minimalizuje střety se zájmy 
ochrany přírody a nenavrhuje rozvojové 
plochy do ZCHÚ ani do prvků ÚSES 

O zlepšovat technickou a veřejnou 
infrastrukturu pro zvýšení jejich 
atraktivity pro bydlení 

ÚP připouští budování technické a 
veřejné infrastruktury 

T stálé snižování počtu obyvatel v 
okrajových sídlech  
 
zvýšení počtu rekreantů na úkor 
trvale bydlících obyvatel  
 
 
omezování nabídky pracovních 
příležitostí v území 

ÚP navrhuje rozvojové plochy pro 
bydlení ve všech částech obce 

ÚP chápe rekreaci jako jeden ze zdrojů 
příjmu obce, avšak podporuje ji v rámci 
udržitelného využití území a zachovává 
prioritu nabídky ploch pro bydlení 

ÚP navrhuje plochy, jejichž využitím by 
mohlo dojít k navýšení nabídky 
pracovních příležitostí 

 

09 Rekreace 

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv ÚP 

S malebná krajina s vysokým 
turistickým potenciálem pro letní i 
zimní rekreaci  
 
v létě a v zimě zde fungují zvláštní 
turistické autobusové spoje  
cyklobusy a skibusy  
 
lyžařské areály  
 
 
v řešeném území jsou dobré 
možností ubytování různých typů, 
nabídka ubytování bývá doplněna 
dalšími aktivitami a službami pro 
rekreanty a návštěvníky  
 
značené cykloturistické trasy 

ÚP navrhuje plochy pro sportovní a 
rekreační využití území 

 

ÚP pro zachování autobusových spojů 
stabilizuje potřebné plochy dopravní 
infrastruktury 

ÚP navrhuje plochy pro další rozvoj 
aktivit v rámci stávajících lyžařských 
areálů 

ÚP navrhuje rozvojové plochy pro další 
podporu ubytování a další aktivity a 
služby 

 

 

ÚP neruší značené cyklistické trasy a 
umožňuje jejich další rozvoj  

W objekty individuální rekreace jsou 
často umístěny ve volné krajině, 
jejich kumulace a sezónní obývání s 
sebou přináší problémy s ochranou 
majetku, likvidací odpadních vod, 
atd.  

ÚP nenavrhuje další izolované plochy 
pro individuální rekreaci do krajiny 
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rozvoj rekreace se střetává se zájmy 
ochrany přírody  
 
chybí nabídka volnočasových aktivit 
v jarním a podzimním období  
 
 

vylidňování okrajových oblastí 
území, byty využívány pouze pro 
sezónní pobyt chalupářů 

 

ÚP minimalizuje střety mezi rozvojem 
území a ochranou přírody 

ÚP navrhuje rozvojové plochy a 
připouští využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, jež umožňuje aktivity 
i v jarním a podzimním období 

ÚP umožňuje budování technické 
infrastruktury, která by mohla snížit 
vylidňování okrajových oblastí území 

O rozšíření systému cyklostezek a 
cyklotras, rozšíření délky 
upravených lyžařských běžeckých 
tras  
 
rozšíření možnosti rekreace a 
trávení volného času místních 
obyvatel  
 
regulace výstavby objektů 
individuální rekreace ve volné krajině  
 

možné uvážlivé využití lomu v k.ú. 
Velká Morava pro rozvoj rekreace 

ÚP umožňuje rozvoj cyklostezek a 
lyžařských běžeckých tras 

 

 

ÚP navrhuje rozvojové plochy jež 
mohou využívat místní obyvatelé 

 

ÚP nepřipouští budování izolovaných 
objektů individuální rekreace ve volné 
krajině 

ÚP navrhuje ve Variantě B využití 
bývalého lomu jako plochu občanského 
vybavení se specifickým využitím – viz 
téma 01 

T možný střet s ochranou přírody u 
nových rekreačních areálů – 
převážně sjezdovek  
 
zvyšování počtu bytů určených pro 
rekreaci na úkor trvale obydlených 
bytů  
 

živelná zástavba dosud nezastavěné 
krajiny, která je z hlediska veřejného 
zájmu ochrany přírody a krajiny 
nežádoucí 

nové areály nejsou navrhovány, pouze 
rozšíření současných v duchu již 
projednané ÚPD 

ÚP navrhuje nové rozvojové plochy pro 
bydlení, avšak neovlivní jejich skutečné 
využívání 

 

ÚP reguluje využití území a nenavrhuje 
živelnou, resp. izolovanou individuální 
zástavbu volné krajiny 

 

 

 

10 Hospodá řské podmínky 

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv ÚP 

S podíl ekonomických subjektů podle 
vybraných odvětví byl v roce 2010 
tento: lesnictví, zemědělství, 
rybářství (26,32 %), průmysl (8,77 
%), stavebnictví (10,53 %), obchod, 
opravy a údržba motorových vozidel 
(13,16 %), ubytování stravování a 

ÚP navrhuje nové rozvojové plochy pro 
podporu podnikatelských aktivit 

 

 

 



Vyhodnocení vlivů  ÚP  Dolní Morava na udržitelný rozvoj území  

22 

pohostinství (14,06 %)  
 
významnými obory podnikání v 
řešeném území jsou převážně těžba 
a zpracování dřeva, zemědělská 
výroba (hlavně chov dobytka a péče 
o zatravněné plochy); důležité je 
také podnikání v cestovním ruchu 
(ubytování a služby pro turistiku a 
rekreaci)  
 
podle českého statistického úřadu 
bylo v roce 2010, 114 ekonomických 
subjektů 

 

ÚP samostatně navrhuje nové 
rozvojové plochy pro podporu podnikání 
v turistickém ruchu, sportu, rekreaci, 
zemědělství a výrobě a připouští využití 
vybraných ploch pro některé typy 
podnikatelské činnosti  

 

 

ÚP navrhuje nové rozvojové plochy pro 
podnikatelské aktivity, jejichž využitím 
by mohly vzniknout nové podnikatelské 
subjekty 

W míra nezaměstnanosti nad 
průměrem ORP (9,4 % v roce 2011) 
12,8 % v roce 2011  
 
 
 
 
 
obyvatelé často dojíždí za prací 
mimo svou obec  
 

 

pracovní síla v území není příliš 
kvalifikovaná 

ÚP navrhuje nové plochy pro výrobu a 
skladování, plochy smíšené výrobní a 
plochy občanského vybavení, jejichž 
využitím by mohla vzniknout nová 
pracovní místa. Nadto ÚP připouští 
ekonomické aktivity i v plochách bydlení 

ÚP návrhem ploch umožňuje vznik 
nových pracovních míst v obci, a tím 
možnost zaměstnat místní obyvatele a 
snížit tak počet vyjíždějících osob za 
prací 

navrhované rozvojové plochy v ÚP a 
jejich předpokládané využití nebude 
vždy klást důraz na vyšší vzdělání, ale 
spíše na zručnost a znalost místních 
podmínek, což by mohlo zaměstnat i lidi 
s nižším vzděláním 

O obnova těžby mramoru v Dolní 
Moravě  
 
 
 
pokračovat v profilaci území na 
především rekreační funkci, doplnit ji 
však také silnou základnou lesnické 
výroby  
 
navazovat hospodářské kontakty v 
sousedním Polsku (pracovní síla, 
pracovní příležitosti,…) 

ÚP nenavrhuje obnovu velkokapacitní 
těžby z ekologických a ekonomických 
důvodů, avšak ve variantě B navrhuje 
specifické využití plochy těžby – viz 
téma 01 

ÚP nadále podporuje rekreační funkce 
území a pro rozvoj výroby navrhuje 
plochy smíšené výrobní 

 

ÚP nebrání navazování hospodářských 
kontaktů v sousedním Polsku 

T nové větší rozvojové plochy pro 
výrobu je možné nalézt téměř pouze 
na půdách nejvyšší kvality – střet se 
zájmy ochrany ZPF  
 
odcházení mladých vzdělaných lidí 
mimo region  
 

ÚP navrhuje minimum nových ploch pro 
výrobu na půdách I. třídy ochrany 

 

ÚP navrhuje nové rozvojové plochy pro 
podnikatelské aktivity a připouští je i 
v plochách bydlení, což vytváří 
podmínky pro setrvání, resp. návrat 
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klesající počet ekonomicky aktivních 
obyvatel 

vzdělaných obyvatel obce 

ÚP navrhuje nové plochy pro bydlení a 
podnikání, jejichž využitím by měl 
stoupnout počet ekonomicky aktivních 
obyvatel 

 

D.      VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ 
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ  
ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

V průběhu zpracování ÚP nebyly zjištěny skutečnosti, které by byly ovlivněny 
navrženým řešením, a které by nebyly podchyceny v ÚAP SO ORP Králíky. 

E.    VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚP  K NAPLNĚNÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  PRO  ZAJIŠTĚNÍ  UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH  V POLITICE  ÚZEMNÍHO  
ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE 
 

Pro ÚP jsou relevantní republikové priority pro zajištění  udržitelného rozvoje území 
obsažených v PÚR ČR 2008, které jsou touto změnou naplňovány následovně: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. 
i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického 
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.  V některých případech je 
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive 
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje 
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její 
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku 
nedostatku lidských zásahů. 

ÚP hodnoty území respektuje. Stanovením koncepce uspořádání krajiny a podmínek 
využití ploch jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachován je ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné krajiny Králického Sněžníku, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.  

 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní 
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability 
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny 
i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací 
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činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky 
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

ÚP umisťuje zastavitelné plochy ovlivňující charakter krajiny pouze v těsné 
návaznosti na stabilizované plochy stejného nebo obdobného využití a plochy změn v krajině 
do lokalit prověřených či prověřovaných dosud platnou ÚPD obce, zpřesňuje prvky ÚSES 
a stanovuje podmínky pro využívání jednotlivých typů ploch umožňující ochranu krajinného 
rázu a dalších v prioritě popsaných veřejných zájmů. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot 
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 
lyžařská, hipo).  

ÚP zachovává současné a vytváří nové územní podmínky pro různé formy 
cestovního ruchu a umožňuje rozvoj různých forem turistiky v celém území obce ve smyslu 
podmínek ochrany jeho přírodně hodnotných částí. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou  
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod.  

 ÚP respektuje stanovená záplavová území a neumisťuje do nich rozvojové plochy pro 
bydlení, ale pouze nezbytné plochy pro rozvoj území (veřejnou infrastrukturu) a plochy změn 
v krajině. 

 Nad rámec schváleného Zadání ÚP přispívá k naplnění dalších priorit takto: 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky 
a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
segregace nebo snížení její úrovně.  

ÚP navrhuje komplexní koordinované řešení základní koncepce rozvoje celého území 
obce přispívající k prevenci prostorově sociální segregace a zvyšující kvalitu života obyvatel. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných 
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 
k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet 
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní. 

ÚP stanovením podmínek využití ploch umožňuje preventivní ochranu území 
a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy 
půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod a zpřesňuje plochu pro 
umístění suchého poldru vymezenou v ZÚR Pk. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti.  

 ÚP vymezuje plochy pro rozvoj TI a stanovuje podmínky využití připouštějící TI na 
celém území obce. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
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negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi.  

 ÚP připouští na střechách budov v ZÚ a v zastavitelných plochách umisťování 
fotovoltaických systémů. 

Ostatní priority nejsou pro území obce relevantní. 

 

Pro ÚP Dolní Morava jsou relevantní krajské priority  pro zajištění  udržitelného 
rozvoje území obsažených v ZÚR Pk, které jsou v ÚP následovně: 

(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se 
soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České 
republiky, kterými jsou na území Pardubického kraje:  

III. regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností: území obce s rozšířenou působností Králíky.  
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní 
a technické infrastruktury. 

ÚP vymezením ploch změn a stanovením podmínek jejich využití vytváří podmínky 
pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny území obce. 

(10)  Podporovat zlepšení vazeb prostoru Králicko na sousední region Polské republiky 
(Klodzko). 

ÚP nenavrhuje využití ploch, jež by vedlo ke snížení existujících vazeb na Polsko, ale 
naopak připouští využití ploch pro nemotorovou dopravu, jež by mohlo přispět ke zlepšení 
těchto vazeb. 

 
Nad rámec schváleného Zadání ÚP přispívá ÚP i k naplnění dalších priorit, a to takto: 

(06)  Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. 
Přitom se soustředit zejména na:  

 a)  zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační 
funkce krajiny; 

 b)  ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské 
i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty 
nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;  

ÚP vytváří podmínky, které nadále umožňují zachování existujících hodnot v území – 
stanovením podmínek využití ploch zachovává přírodní hodnoty, chrání pozitivní znaky 
krajinného rázu a doplňuje urbanistickou strukturu sídel při omezení fragmentace krajiny. 

(07)  Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území 
kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. 
Přitom se soustředit zejména na:  

 e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění 
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků 
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;  
 f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, 
s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;  
 ÚP neomezuje realizace mimoprodukčních funkcí zemědělství v krajině, vytváří 
podmínky pro realizaci pozemkových úprav, připouští umisťování krajinných prvků a opatření 
zvyšujících KES. Připouští mimoprodukční využívání lesů a neomezuje turistické využívání 
území, pokud není na úkor jiných státem hájených zájmů. 
(08)  Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při 
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zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území 
specifické oblasti takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského 
a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. 

ÚP umožňuje a navrhuje rozvoj území tak, aby nedošlo k významnému vlivu na 
existující hodnoty a zároveň bylo umožněno sociální a hospodářské využívání území. 

(09)  Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů, zejména 
Královéhradeckého, Středočeského a Olomouckého, s cílem optimalizovat 
dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje (odstraňování administrativních 
bariér). 

ÚP zachovává a umožňuje další rozvoj vazeb mezi obcí a sousedním Olomouckým 
krajem, a to jak návrhem ploch jež je třeba realizovat v obou krajích, tak přípustným využitím 
ploch jež umožňuje rozvoj přírodě blízkých forem turistického využití území. 

 
Zbývající priority nejsou pro území obce Dolní Morava relevantní. 
 

F.    VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - 
SHRNUTÍ 

Vyhodnocení vliv ů ÚP na zlepšování územních podmínek pro p říznivé životní 
prost ředí, hospodá řský rozvoj a pro soudržnost spole čenství obyvatel území a jejich 
soulad 

  Krajina, která vznikla historickým geologickým vývojem a prošla kulturním vývojem, 
na němž se podílel člověk, nemůže bez pravidelné činnosti člověka existovat v podobě, jak ji 
známe dnes. Stoupající potřeby člověka v kontrastu s ochranou přírody a krajiny vedou ke 
střetům, které je třeba řešit. V ÚP jsou tyto střety řešeny a do značné míry eliminovány, a to 
jak výběrem lokalit, tak především návrhem jejich využití na základě stanovené základní 
koncepce rozvoje území. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Řešené území svou polohou, osídlením a extenzivním využíváním krajiny má nejvíce 

stabilní pilíř životního prostředí. 

Pro jeho další posílení se navrhují rozvojové plochy vodní a vodohospodářské, plochy 
lesní a plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a vodohospodářské.  ÚSES byl 
dopřesněn a je funkční. 

Z ekologického hlediska bude realizací ÚP mírně  dotčen krajinný ráz. Zmírňující 
opatření v tomto směru jsou stanovena v podmínkách využití ploch. 

ÚP obsahuje návrh na dočasné a trvalé odnětí PUPFL. Dočasné odnětí je pro plochy 
smíšené nezastavěného území – přírodní a sportovní. Trvalé odnětí je pro plochy 
občanského vybavení, plochy dopravní infrastruktury – letecké a plochy technické 
infrastruktury. Pro zvýšení retence srážek v krajině se navrhují dvě plochy pro zalesnění.  

Pro eliminaci možného zvýšeného odtoku vody ze zpevněných ploch jsou vytvořeny 
podmínky pro umožnění vsaku do podloží. Pro ochranu především navazujícího území před 
nenadálými jevy se navrhuje plocha pro umístění hráze suchého poldru. 

Realizací ploch navržených v ÚP a při respektování platných právních norem při 
realizaci využití, a následném trvalém využívání, nevyplývají pro obyvatelstvo ani pro životní 
prostředí žádné významné negativní vlivy a účinky narušující kvalitu života nebo stav 
životního prostředí v daném území. ÚP nemá významný negativní vliv na celistvost 
a předměty ochrany EVL Králický Sněžník a PO Králický Sněžník. Významný pozitivní vliv 
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má na rozvoj území, především na zvýšení počtu obyvatel, nabídku pracovních míst, 
podporu rekreačního využití území  a zlepšení kvality životního prostředí.  

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 
Řešené území má nejméně stabilní tento pilíř, jež odráží geografickou polohu obce, 

přerušenou kontinuitu osídlení a dlouhodobou orientací převážně na  zemědělství a lesnictví.  

ÚP podporuje hospodářský rozvoj území, neboť navrhuje rozšíření stávajících ploch 
výroby a skladování a ploch smíšených výrobních. Dále připouští ekonomické aktivity 
v dalších plochách s rozdílným způsobem využití. Podporu ekonomického potenciálu by 
měly podpořit i navrhované plochy občanského vybavení. 

Návrhy rozvojových ploch,  obsažené v ÚP by měly přispět k podpoře a rozvoji 
bydlení a k hospodářské prosperitě, a to především pro místní obyvatele a obyvatele 
okolních obcí Králicka. Zároveň by využití ploch mělo přispět k podpoře rekreačního využití 
území a cestovního ruchu, a to posílením služeb pro obyvatele a návštěvníky území. 

SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 

Zbývající pilíř soudržnosti je méně stabilní. ÚP pro posílení tohoto pilíře navrhuje 
nové plochy pro rozvoj bydlení. Spolu s návrhy ploch posilujících hospodářský pilíř se 
vytvářejí podmínky pro zvýšení počtu obyvatel a zkvalitnění jejich sociálních podmínek. 
Zároveň využitím ploch občanského vybavení mohou vzniknout plochy pro neformální 
setkávání a krátkodobý odpočinek, což rovněž přispěje ke zvýšení soudržnosti obyvatel. ÚP 
podporuje soudržnost obyvatel i návrhem nových ploch dopravní a technické infrastruktury, 
které napomohou zkvalitnění životních podmínky obyvatel. Ve stanovených hlavních 
a přípustných využitích ploch nejsou obsažena žádná skupinová, náboženská nebo rasová 
zvýhodnění, která by byla nebo v budoucnu mohla být příčinou rozkolu ve společenství 
obyvatel obce Dolní Morava. 

Koncepce ÚP zvyšuje atraktivitu obce, a to jak pro bydlení, tak pro hospodářský 
rozvoj, a tím umožňuje zvýšení počtu pracovních příležitostí. Zároveň umožňuje rozvoj 
dalších aktivit v souladu s přípustným využitím ploch s rozdílným způsobem využití, a tak 
snižovat důvod vystěhovávání především mladšího obyvatelstva za vyšším životním 
standardem.   

ÚP nezhoršuje životní podmínky obyvatel obce, neboť rozvojové plochy umisťuje 
v návaznosti na stabilizované plochy stejného nebo podobného využití, ve kterých některé 
části navrhuje na přestavbu. Většina technické infrastruktury tak bude bezprostředně 
navazovat na již stávající, která je kapacitně nevyhovující, ale připouští se její rekonstrukce a 
rozšíření v rámci přípustného využití ploch.  Nově se navrhují pouze dvě plochy, a to pro 
zkvalitnění sběru odpadu a pro umístění ČOV.  ÚP zlepšuje životní podmínky návrhem 
nových ploch dopravní infrastruktury silniční, jež usnadní přístup v ZÚ obce a letecké, jež 
umožní dolet rychlé záchranné služby.  

ÚP 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 či 
generací budoucích.  

SOULAD ÚZEMNÍCH PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO  ROZVOJE 

Cílem variantně zpracovaného ÚP je především posílení podmínek pro soudržnost 
společenství obyvatel území, pro hospodářský rozvoj, při současném mírném posílení  
podmínek příznivých pro životní prostředí. Celkově tak ÚP přispívá k vyváženosti pilířů 
udržitelného rozvoje území.  

           Zpracovatel tohoto Vyhodnocení proto konstatuje, že udržitelný rozvoj území obce dle 
tohoto ÚP je možný za podmínek navrhovaných opatření uvedených v kap. 8 Posouzení 
z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění., které respektuje kap. 5 Závěr Hodnocení vlivů na lokality 
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soustavy Natura 2000 dle §45i zákona č. 114/ 1992 Sb., které jsou citovány v kapitolách A. a 
B. tohoto svazku. Doporučuje však zároveň zvážit, zda jiný veřejný zájem v jednotlivých 
konkrétních případech nepřevažuje nad zájmy ochrany přírody a krajiny, které by bylo 
možné zabezpečit návrhem kompenzačních opatření. 


