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Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb.,         
o územním plánování a stavebním řádu odboru životního prostředí                     
a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: “Projednání   o 
návrhu zadání územního plánu Dolní Morava.“ 
 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Pinkas) 
Podle ustanovení §17 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění  a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů 
sledovaných orgánem ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích k předloženému 
návrhu zadání územně plánovací dokumentace připomínky.  
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl) 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, neuplatňuje z hlediska zájmů jemu 
svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), jako jsou 
regionální úroveň územního systému ekologické stability, přírodní rezervace a přírodní 
památky, zvláště chráněné druhy, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, 
na obsah územního plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 
Stanovisko dle § 45i zákona, kterým nebyl vyloučen významný vliv koncepce (územního 
plánu) na ptačí oblast Králický Sněžník bylo vydáno samostatně pod č. j. 101864/2011/ 
OŽPZ/Le. 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl) 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
OZPF), z hlediska zájmů jemu svěřených zákonem č. 334/1992 Sb., o OZPF, v platném 
znění, uplatňuje nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů požadavek: 

 Zapracovat do dalších fází projednávání ÚP do dokumentace vyhodnocení účelného 
využití stávajícího zastavěného území i vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch [dle § 53 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále jen stavební zákon], a to 
v souladu se zájmy chráněnými zemědělským půdním fondem. Trváme na striktním 
dodržování § 55 odst. 3 stavebního zákona. 

Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona bude vydán po předložení konečného stavu textu, tabulek 
i mapových podkladů, a to na základě samostatné žádosti pořizovatele nebo zpracovatele 
územního plánu.  
 

Městský úřad Králíky 
Odbor územního plánování 
 a stavební úřad 
Velké náměstí 5 

561 69 Králíky 
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Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření ing. Jana Klapková): 
Vzhledem k tomu, že v předloženém návrhu zadání územního plánu není jednoznačně 
specifikováno, zda a v jakém rozsahu bude v územním plánu navrženo funkční využití, 
kterým budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, je toto stanovisko krajského 
úřadu jako orgánu státní správy lesů podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění  některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, formulováno v obecné rovině jako požadavek  na obsahovou stránku 
dokumentace, která bude v dalších stupních předkládání ÚPD (tj. pro udělení stanoviska či 
souhlasu s návrhem územně plánovací dokumentace) předmětem vyjádření příslušného 
orgánu státní správy lesů:    
V souladu s ust. § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesních a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen lesní zákon) jsou projektanti nebo 
pořizovatelé územně plánovacích dokumentací povinni dbát zachování lesa a řídit se 
ustanoveními lesního zákona. Pro možnost řádného posouzení plánovací dokumentace 
z hlediska státní správy lesů požadujeme, aby územně plánovací dokumentace v případě, že 
nepředpokládá dotčení PUPFL, byla tato skutečnost výslovně uvedena (např. v části 
vyhodnocení návrhů).  
V případě navrhovaného přímého dotčení PUPFL je třeba uvést údaj o rozsahu plánovaného 
zalesnění či odnětí PUPFL (trvalé, dočasné) v členění podle účelu budoucího využití, 
zdůvodnění navrhovaných řešení (vyhodnocení variant) z hlediska zájmů chráněných 
lesním zákonem, druh a způsob rekultivací apod. Při plánování jiného využití lesních 
pozemků než je plnění funkcí lesa je nutno postupovat podle povinností stanovených § 13 
lesního zákona, kde jsou přímo stanoveny povinnosti při využití lesních pozemků k jiným 
účelům než je plnění funkcí lesa, tj. zejména 

- musí být přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa,  
- nesmí docházet k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany (ohrožení větrem, 

vodní erozí atp.) a ohrožení stability lesního porostu a porostů sousedních. 
Vydání stanoviska k návrhu územně plánovací dokumentaci je v případě dotčení PUPFL 
z důvodu umístění sportovních a rekreačních staveb v kompetenci krajského úřadu, 
v ostatních případech dotčení PUPFL (včetně dotčení ochranného pásma lesa do 50 m od 
okraje lesa) v kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností (odbor životního 
prostředí Městského úřadu Králíky).  
 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel Ing. Pavel Chejnovský, DiS.): 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
podle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, a kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona předložený upravený návrh zadání územně 
plánovací dokumentace a došel k následujícímu závěru:  

k „Návrhu zadání územního plánu Dolní Morava“ 

je požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Odůvodnění požadavku na vyhodnocení: 

Příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku dle § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb. 
nevyloučil významný vliv koncepce na ptačí oblast Kralický Sněžník. 

Návrh zadání uvádí, že v případě potřeby budou navrženy k vymezení veřejně prospěšné 
stavby, další veřejně prospěšná opatření a sanace. Tyto záměry nejsou blíže specifikovány a 
nelze tak jednoznačně vyloučit, že se nebude jednat o záměry uvedené v příloze č. 1 
k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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V návrhu zadání se dále hovoří o tom, že s ohledem na řešené území, které je umístěno 
v ptačí oblasti Kralický Sněžník, vyplývá předpoklad vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a z důvodu 
zásahu do ptačí oblasti i vyhodnocení na oblasti NATURA 2000. 

Požadavek vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zahrnut do konečného znění návrhu 
zadání výše uvedené územně plánovací dokumentace.  

Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu 
oprávněná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů. 

Vyhodnocení musí být zpracováno podle přílohy zákona 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s doplněním o návrh 
stanoviska orgánu posuzování vlivu na životní prostředí a to včetně vyhodnocení vlivu 
uvažovaných variant (návrh zadání uvažuje se zpracováním konceptu).  

Oblasti, na které bude zejména kladen důraz: ochrana přírody a krajinný ráz. 
 

     

 

 

otisk úředního razítka 
Ing. Hejduk Josef 
   vedoucí odboru 
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