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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. 6 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, Změnou č. 4 vydanou formou OOP dne 20. 12. 2010 pod č. usnesení 172/2010 
a Změnou č. 5 vydanou formou OOP dne 19. 3. 2012 pod č. usnesení 46/2012. 
 

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

 
I. 1. TEXTOVÁ ČÁST  

1. V k.ú. Velká Morava se vypouští návrhová plocha občanského vybavení (vyjma 
tělovýchovy a sportu) č. 110. 

2. V k.ú. Velká Morava se vypouštějí návrhové plochy občanského vybavení (tělovýchova, 
sport) č. 136 a č. 137. 

3. V k.ú. Velká Morava se vypouští návrhová plocha sjezdové trati č. 75. 

4. Na území obce se nově vymezují:  

- 1W
6 – plocha vodní a vodohospodářská – záplava poldru a 1H

6 – plocha vodní 
a vodohospodářská – hráz poldru – k.ú. Dolní Morava, k.ú. Velká Morava, 

- 36, 56, 66, 76 a 86 – plochy občanského vybavení (tělovýchova, sport) – k.ú. Dolní 
Morava, k.ú. Horní Morava, k.ú. Velká Morava, 

- 46 – plocha sjezdové trati – k.ú. Velká Morava. 

5. Pro plochy vymezené v odstavci 4. platí regulativy uvedené v Územním plánu obce 
Dolní Morava – Právním stavu po vydání Změn č. 1 – 5 v části VYUŽITÍ PLOCH 
A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ s tím, že se doplňuje podmínka 15. tohoto znění: 15. Plochu 46 
se připouští na základě podrobného terénního průzkumu umístit odchylně od zákresu za 
předpokladu, že bude umístěna v prostoru mezi současnou sjezdovou tratí a severní 
hranicí zákresu. Plošný rozsah případného odchylného umístění nesmí překročit plošný 
rozsah současného zákresu.  

6. Funkční plochy 1H
6 , 36, 56, 66, 76 a 86 vymezené v odstavci 4. se zařazují do 

zastavitelných ploch. 

7. Územní systém ekologické stability se nahrazuje nově vymezeným územním systémem, 
zahrnujícím nadregionální biokoridor K84, regionální biocentra 358 Králický Sněžník 
a 9009 Klepáč, regionální biokoridory 829A a 829B, místní biocentra MC1 – MC16 
a místní biokoridory MK1 – MK14.  

8. Plocha vodní a vodohospodářská – hráz poldru 1H
6 se vymezuje jako veřejně prospěšná 

stavba VW1 a plocha vodní a vodohospodářská – záplava poldru 1W
6 se vymezuje jako 

veřejně prospěšné opatření VO1, obě pouze s možností vyvlastnění s cílem snižování 
ohrožení v území povodněmi.   
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9. V částech, ve kterých je tato Změna č. 6 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, s OOP pro Změnu č. 4 a s OOP pro Změnu č. 5, je  tato Změna 
č. 6 změnou uvedené OZV a uvedených OOP. 

 

I. 2. GRAFICKÁ ČÁST 

Součástí Změny č. 6  Územního plánu obce Dolní Morava je tento výkres grafické části: 

- Hlavní výkres                                                                         měřítko 1:5 000, 

- Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb – výřez  měřítko 1:5 000. 
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II.1.a) Postup p ři po řízení Změny č. 6 

Zahájení prací: 

Návrh na pořízení změny územního plánu obce podala společnost SNĚŽNÍK, a.s., Dolní 
Morava 58, 561 69. Žadatel předal žádost na Obec Dolní Morava a ta ji předala na Městský 
úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad (viz dále „pořizovatel“). Pořizovatel 
žádost posoudil z hlediska podání žádosti, souladu s právními předpisy a úplnosti podání 
návrhu a také návrh na pořízení změny posoudil z hlediska § 55 odst. 4) zákona č. 
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). Následně pořizovatel dne 22. 10. 2012 vydal stanovisko úřadu územního 
plánování a předložil jej zastupitelstvu obce Dolní Morava. Zastupitelstvo obce Dolní Morava na 
svém zasedání dne 22. 10. 2012 schválilo předložený návrh na pořízení Změny č. 6 ÚPO Dolní 
Morava a také určilo Ing. arch. Richarda Nováka určeným zastupitelem pro spolupráci 
s pořizovatelem. Dne 5. 11. 2012 pořizovatel obdržel žádost obce Dolní Morava o pořízení 
Změny č. 6 ÚPO Dolní Morava.  

 

Zadání: 

Od předání žádosti do listopadu 2012 byl zpracován návrh zadání Změny č. 6 ÚPO Dolní 
Morava. Návrh zadání byl předložen veřejnosti ve dnech od 28. 11. 2012 do 28. 12. 2012. 
Návrh zadání byl dále jednotlivě předložen dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním 
obcím a obci Dolní Morava dne 28. 11. 2012. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství vydal k návrhu zadání své stanovisko z hlediska vlivu na ŽP, pod čj: 
KrÚ74520/2012/OŽPZ/PI ze dne 21. 12. 2012, kde orgán posuzování vlivů na ŽP konstatuje, že 
k Návrhu zadání změny č. 6 územního plánu obce Dolní Morava je požadováno zpracovat 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství vydal k návrhu zadání své stanovisko z hlediska vlivu 
na Natura 2000, pod čj: 74536/2012/OŽPZ/Le ze dne 10. 12. 2012. Usnesením č. 7/2013 ze 
dne 23. 1. 2013 bylo obcí Dolní Morava na podnět společnosti SNĚŽNÍK, a.s., požadováno 
doplnit zadání o propojení modré sjezdovky U Slona. V únoru 2013 byl návrh zadání doplněn o 
propojení modré sjezdovky U Slona a opětovně projednán s dotčenými orgány.  

 

Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 6 bylo předloženo veřejnosti k nahlédnutí ve 
dnech od 19. 2. 2013 do 21. 3. 2013.  Návrh zadání byl předložen jednotlivě dotčeným 
orgánům, nadřízenému orgánu, sousedním obcím a obci Dolní Morava. K předloženému 
návrhu zadání byly doručeny pořizovateli podněty a požadavky dotčených orgánů, na jejichž 
základě byl návrh zadání upraven. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství vydal k návrhu zadání své stanovisko z hlediska vlivu na ŽP, pod čj: 
KrÚ13017/2013/OŽPZ/Kp ze dne 18. 3. 2013, ve kterém konstatuje, že k Návrhu zadání změny 
č. 6 územního plánu obce Dolní Morava je požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů. Oblasti, na které bude zejména kladen důraz: vyhodnocení vlivů koncepce 
na PUPFL, ZPF, krajinný ráz a ochranu přírody včetně vlivů na území soustavy Natura 2000. 
Dále bylo dotčeným orgánem, odborem životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje 
stanoviskem č.j. 13019/2012/OŽPZ/VR ze dne 25. 2. 2013 konstatováno, že předložená 
koncepce – Změna č. 6 ÚPO Dolní Morava nemůže mít významný vliv na evropsky významné 
lokality, nelze však vyloučit významný vliv na Ptačí oblast Králický Sněžník.  

 

Návrh zadání byl doplněn o podněty a připomínky dotčených orgánů a v příslušné kapitole byl 
uveden požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 6 ÚPO na životní prostřední a 
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Natura 2000. Upravené zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 25. 3. 
2013 usnesením č. 31/2013. Následně bylo zadání předáno zpracovateli k vypracování návrhu 
Změny č. 6 územního plánu obce Dolní Morava 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 PO Králický Sněžník. 

 

Návrh: 

Projednávání návrhu Změny č. 6 bylo zahájeno dne 14. 8. 2013.  Společné jednání dle § 50 
stavebního zákona bylo svoláno na 11. 9. 2013. Návrh Změny č. 6  byl zveřejněn od 14. 8. 2013 
do 11. 10. 2013, a to na odboru územního plánování na městském úřadě Králíky a na obci 
Dolní Morava, a také byl návrh Změny č. 6 zveřejněn na webových stránkách. Lhůta pro 
uplatnění připomínek a stanovisek uplynula ke dni 11. 10. 2013. V rámci společného jednání 
byla z projednávání Změny č. 6 vypušt ěna díl čí část – zám ěr na prov ěření možnosti 
vymezení plochy ob čanského vybavení (t ělovýchova a sport) – golfové h řišt ě. 

 

V rámci společného jednání proběhlo posouzení dokumentace z hlediska vlivu Změny č. 6 ÚPO 
Dolní Morava na životní prostředí. Stanovisko vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství dne 18. 11. 2013 pod čj. KrÚ79390/2013/OŽPZ/CH. 
Stanovisko je souhlasné za respektování 10 podmínek.  

 

Stanovisko krajského úřadu: 

Návrh Změny č. 6 byl předložen k posouzení dle § 50 stavebního zákona, před zahájením 
řízení o Změně č. 6, krajskému úřadu. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů 
EU, cestovního ruchu a sportu, vydal stanovisko dne 25. 11. 2013 pod čj. KrÚ 78900/2013. Ve 
stanovisku je konstatováno, že návrh Změny č. 6 je koordinován s územně plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí, není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR a je 
v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje.  

 

Úprava návrhu po společném jednání: 

Stanoviska a požadavky ze společného jednání byly vyhodnoceny a předloženy zpracovateli 
pro úpravu návrhu Změny č. 6 po společném jednání. Zpracovatel připravil digitální a analogový 
návrh Změny č. 6 pro veřejné projednání. 

 

Souhlas s vynětím: 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 11. 11. 
2013 pod čj. KrÚ 74880/2013/OŽPZ/Se souhlas s předloženým vyhodnocením důsledků na 
zemědělský půdní fond. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 21. 1. 2014 
pod čj. 839/2014/OŽPZ/Kp souhlas s předloženým vyhodnocením důsledků na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa. 

 

Veřejné projednání: 

Oznámení o zveřejnění návrhu Změny č. 6 a termínu konání veřejného projednání bylo zasláno 
jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci Dolní Morava. 
Oznámení veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno 18. 12. 2013 na úřední desce města Králíky a 
úřední desce obce Dolní Morava, a také na webových stránkách. Návrh Změny č. 6 byl 
vystaven k nahlédnutí od 23. 12. 2013 do 5. 2. 2014 na odboru územního plánování a 
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stavebního úřadu, městského úřadu Králíky a na obecním úřadě obce Dolní Morava, a také byl 
elektronicky zveřejněn na webových stránkách města Králíky. 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 6 bylo vyhlášeno na 29. 1. 2014. V rámci veřejného 
projednání návrhu Změny č. 6  byly podány dvě námitky a jedna připomínka. 

 

Přezkum a odůvodnění návrhu: 

Pořizovatel přezkoumal návrh Změny č. 6 podle § 53 odstavce 5 písmene a) a vyhodnotil, že 
návrh Změny č. 6 je v souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování s požadavky zákona č. 183/2006 Sb.  
v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Na základě 
veřejného projednání nedošlo k žádné úpravě návrhu Změny č. 6, proto pořizovatel přistoupil 
k přezkumu souladu návrhu Změny č. 6 dle stavebního zákona a ke zpracování odůvodnění 
Změny č. 6 určeného stavebním zákonem.  

Změna č. 6 není v rozporu se zákonem, a proto pořizovatel předložil zastupitelstvu obce návrh 
na vydání Změny č. 6 s odůvodněním.  

 

 

II.1.b) Vyhodnocení souladu s politikou územního ro zvoje a územn ě 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

Z celostátního nástroje územního plánování, to je Politiky územního plánu rozvoje ČR 
2008 (PÚR ČR), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, vyplývají 
pro pořízení Změny č. 6 níže uvedené úkoly pro územní plánování, protože obec leží ve 
specifické oblasti republikového významu SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník.  Z republikových 
priorit územního plánovaní pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovených PÚR ČR, se 
v území obce dle schváleného Zadání Změny č. 6 uplatňují následující (s popisem způsobu 
přispění Změny č. 6 k jejich naplňování): 

(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.  

Změna č. 6 nenavrhuje plochy v území, jejichž využitím by došlo k výraznému narušení 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, ale naopak navrhované rozvojové plochy 
mají přispět pro zvýšení turistické atraktivity území. Nadále zachovává jedinečnost kulturních, 
přírodních a užitných hodnot jedinečného a neopakovatelného území Dolní Moravy. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
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důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné 
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje 
území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území 
i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených 
v PÚR ČR. 

Změna č. 6 přispívá k trvale udržitelnému rozvoji území návrhem ploch, jež komplexně 
postihují problematiku území (protipovodňová ochrana, podpora sportovního a turistického 
vyžití, koncepce  ÚSES) a navazující na stabilizované plochy stejného nebo obdobného využití. 

 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech 
strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto 
územích.  

 Změna č. 6 lokalizuje na území obce zastavitelné plochy generující pracovní příležitosti 
zejména v oblasti služeb cestovního ruchu. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

 Změna č. 6 vymezuje zastavitelné plochy na úkor nezastavěného území v nezbytně 
nutném rozsahu. Plochy brownfields se Změnou č. 6 neřeší. 

(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 činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky 
pro využití přírodních zdrojů.  

Změna č. 6 umisťuje rozvojové plochy do míst, kde nebude jejich využitím významně 
narušen krajinný ráz, biologická rozmanitost a kvalita životního prostředí. 

(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).  

Změna č. 6 navrhuje rozvojové plochy občanského vybavení pro podporu cestovního 
ruchu, především pro tělovýchovné a sportovní využití. 

 

Nad rámec Zadání Změny č. 6 jsou pro Změnu č. 6 relevantní ještě tyto priority: 

(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 
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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. 

 Změna č. 6 přispívá ke zvýšení preventivní ochrany území a obyvatel návrhem plochy 
pro umístění suchého poldru.  

 

(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.  

 Změna č. 6 neumisťuje, vyjma plochy pro umístění poldru, nové rozvojové plochy do 
záplavových území. 

 PÚR ČR řadí obec do Specifické oblasti republikového významu SOB3 Jeseníky – 
Králický Sněžník s těmito pro Změnu č. 6 relevantními úkoly pro územní plánování: 

(71)  c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklotras a propojení systému 
se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras. 

 Změna č. 6 přímo nenavrhuje změny ve stávajícím systému tras, připouští však jejich 
umístění do navrhovaných rozvojových ploch, čímž umožňuje jejich zkvalitnění. 

d) Vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu 
a  ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity. 

 Změna č. 6 vymezuje plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport a plochu 
sjezdové trati podporující rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 

f) Prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků a Králického 
Sněžníku; do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limitů 
tohoto území. 

 Změna č. 6 nenavrhuje rozvojové plochy, které by svým charakterem využití  měnily 
stávající charakter  rekreačního potenciálu, naopak jej využívají a respektují stanovené limity 
v území.   

 Změna č. 6 je v souladu s PÚR ČR. 

 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE 

Podle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vydaných Zastupitelstvem 
Pardubického kraje dne 29. 4. 2010, řešené území patří do specifické oblasti SOB3 Jeseníky – 
Králický Sněžník. Pro Změnu č. 6 jsou relevantní tyto priority pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, které jsou naplňovány takto: 

(01)  Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost 
a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování 
územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve 
využití území.  

      Změna č. 6 s ohledem na příznivé životní prostředí obce Dolní Morava vytváří podmínky pro  
vyvážený rozvoj podporou hospodářského rozvoje a udržení sociální soudržnosti.    
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(02)  Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 
stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (PÚR ČR 2008) a pro realizaci 
významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření 
stanovených v Programu rozvoje Pardubického kraje (aktualizace 2005/2006).  

Změna č. 6 respektuje Program rozvoje Pardubického kraje schválený Zastupitelstvem 
Pardubického kraje usnesením Z/363/2011 dne 15. 12. 2011. Změna č. 6 vytváří podmínky pro 
realizaci významného krajského záměru – ochrana před povodněmi a konkretizuje jej do 
návrhové plochy s využitím pro suchý poldr. 

 

(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.  

 Změna č. 6 vytváří podmínky pro rozvoj hospodářské základny především v podpoře 
cestovního ruchu, sportu a rekreace, a tím i nepřímo zvyšuje poptávku po doplňkových 
službách, jež mohou být dalším zdrojem pracovních příležitostí pro místní obyvatele. Změna 
č. 6 nezasahuje do dopravní  a technické infrastruktury, vyjma návrhu protipovodňového 
opatření. 

(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;  

 Změna č. 6 zachovává přírodní hodnoty a biologickou rozmanitost krajiny a zvyšuje 
ekostabilizační funkce krajiny aktualizací koncepce ÚSES. Rozvojové plochy jsou navrženy tak, 
aby jejich využitím nebyly narušeny pozitivní znaky krajinného rázu. 

(07)  b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční 
a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů 
v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů 
a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;  

 Změna č. 6 nenavrhuje plošně rozsáhlá území pro rozvoj hospodářských činností, ale 
vymezuje plochy převážně pro občanské vybavení  - tělovýchovu a sport. Většina těchto ploch 
navazuje na stabilizované plochy stejného nebo podobného využití. Do volné krajiny umisťuje 
nezbytně nutné plochy pro výstavbu technického zázemí nebo technických prvků nutných pro 
efektivní využití rozvojových ploch. 

 

ZÚR Pk zařazují obec do vymezené Specifické oblasti republikového významu SOB 3 Jeseníky 
– Králický Sněžník a stanovují úkoly pro územní plánování,  jež jsou Změnou č. 6 naplněny 
takto: 

(69)  ZÚR Pk stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

 c) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území pro rekreaci;  

 f) respektovat požadavky na ochranu ptačí oblasti Králický Sněžník;  

 g) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst.   

g.1) nadregionálních biokoridorů K80 a K84;  
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g.2) regionálních biocenter 358 Králický Sněžník, 414 U Vysokého kamene, 442 
Buková hora, 443 Moravský Karlov, 480 Výčnělek, 492 Hraniční vrch, 493 
Studenský horní les, 1809 Lískovec, 9008 Králický les, 9009 Klepáč, 9010 Dolní 
les;  

g.3) regionálních biokoridorů 819 K80-Hraniční vrch, 820A Výčnělek - Králický les, 
820B Králický les-Hraniční vrch, 829A Králický Sněžník-Klepáč, 829B Klepáč-
Výčnělek, 830A Lískovec-Dolní les, 830B Dolní les-Těchonín, 831Lískovec-
Moravský Karlov.  

 Změna č. 6 navrhuje rozvojové plochy pro podporu využití rekreačního potenciálu území, 
jež bezprostředně navazují na stabilizované plochy stejného nebo obdobného využití, 
popřípadě jsou v jejich časově krátkém (do 5 min.) dosahu. Realizací využití navržených 
rozvojových ploch ve Změně č. 6 vylučuje významný negativní vliv na celistvost a předměty 
ochrany PO Králický Sněžník. Změnou č. 6 se upřesňují skladebné části ÚSES nadregionální 
a regionální úrovně, v souladu se ZÚR Pk čl. (112), a to nadregionální koridor K 84, regionální 
biocentra 358 Králický Sněžník a 90009 Klepáč a regionální biokoridory 829A Králický Sněžník-
Klepáč a 829B Klepáč-Výčnělek. Změnou č. 6 byl zpřesněn a doplněn ÚSES místní úrovně. 
Zároveň jsou tyto prvky funkční a navazují na ÚSES sousedních obcí.  

(109)  ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

a)  stabilizovat navržená opatření v územně plánovací dokumentaci dotčených obcí;  

b)  stanovit režim využívání těchto ploch;  

c)  zvyšovat retenční schopnost krajiny;  

Změna č. 6 vymezuje plochu pro umístění protipovodňových opatření v jižní části území 
při toku řeky Moravy, v návaznosti na sousední území Olomouckého kraje (Obec  Malá 
Morava). 

(121)   ZÚR vymezují na území kraje tyto krajinné typy:  

a) krajina horských holí;  

b) krajina lesní;  

c) krajina rybniční;  

d) krajina lesozemědělská;  

e) krajina zemědělská;  

f) krajina sídelní;  

g) krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.  

 Změna č. 6 nezasahuje negativně do vymezených krajinných typů, jež jsou v řešeném 
území vymezeny (typ a, b, d, e - viz výše).  

Změna č. 6 je v souladu se ZÚR Pk. 

 

 

II.1.c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hl ediska širších 
vztahů 

 Z hlediska širších vztahů jsou plochy 1W
6 (záplava poldru) a 1H

6 (hráz poldru) 
koordinovány s řešením vydaného ÚP Malá Morava, v řešení ÚP Králíky je třeba tuto 
problematiku aktualizovat při pořizování nejbližší změny ÚP tohoto města. 

 Plochy 36, 46, 56, 66, 76 a 86 (pro tělovýchovu a sport a sjezdovou trať) nepřesahují 
hranice území obce a nevyžadují tudíž koordinaci s ÚPD sousedních územních obvodů. 
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Koncepce ÚSES je zkoordinována s vydanými ÚP Malá Morava a ÚP Králíky. Řešení 
Změny č. 6 je třeba sladit s pořizovaným ÚP Staré Město. 

Další koordinaci z hlediska širších vztahů řešení Změny č. 6 nevyžaduje. 

 

 

II.1.d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního  plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav ěného území 

 Řešení Změny č. 6 napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území (§ 18 SZ), a to vymezením ploch občanského vybavení (tělovýchova 
a sport) a plochy sjezdové trati. Tím přispívá k dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území při zohlednění jeho společenského a hospodářského potenciálu 
a respektování jeho hodnot. 

 Při naplňování cílů územního plánování je postupováno přiměřeně dle úkolů územního 
plánování (§ 19 SZ), uvedených především v odst. (1) pod písmeny b) – g), j) a o) – je 
upřesněna koncepce rozvoje území, nové plochy se vymezují na základě prověření 
a posouzení změn v území, včetně veřejného zájmu na nich, jsou stanoveny podmínky jejich 
funkčního využití a prostorového uspořádání (v souladu s platnou ÚPD), které zajistí 
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů, a to při uplatňování aktuálních 
poznatků z dotčených oborů. Ostatní úkoly se v rámci Změny č. 6 neuplatňují. 

 Změna č. 6 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 
stavebního zákona. Její realizace negativně neovlivní přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, naopak posílí přírodní hodnoty aktualizací koncepce ÚSES. Urbanistické, 
architektonické a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro řešení platného územního 
plánu, nejsou měněny. 

 

II.1.e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
provád ěcích právních p ředpis ů 

Změna č. 6 obsahuje náležitosti požadované jejím Zadáním, které bylo projednáno 
a schváleno na základě příslušných ustanovení Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
a v souladu s nimi. 

Je členěna na vlastní řešení Změny č. 6 (textové a grafické) a její Odůvodnění (textové 
a grafické) s tím, že řešení Změny č. 6 koresponduje s dosud platnou ÚPD obce, vydanou dle 
předchozí právní úpravy, a její odůvodnění je vypracováno dle aktuální právní úpravy v oblasti 
územního plánování – příslušné odstavce části II. 1. Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
Správního řádu a Stavebního zákona. 

Veškeré kroky v pořizování Změny č. 6 byly realizovány v souladu se Stavebním zákonem, 
a vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, viz kap. a) „Postup pořízení územního plánu“.  

Lze konstatovat, že Změna č. 6 je v souladu s požadavky Stavebního zákona. 
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II.1.f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p ředpis ů a se stanovisky dot čených orgán ů 
podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů 

 Řešení změny územního plánu respektuje limity využití území. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území.  

Změna č. 6 územního plánu obce Dolní Morava je v souladu se zvláštními právními předpisy, což je mimo jiné prokázáno níže uvedeným 
vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů. 

 

Vyhodnocení stanovisek v rámci spole čného jednání: 

Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

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

 

 

 

 

stanovisko neobdrženo 

 

Změna č. 6 je navržena tak, aby byly 
respektovány zájmy hájené na 
základě zákona č. 266/1994 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

Ministerstvo obrany - 
Vojenská ubytovací a 
stavební správa 
Pardubice, Teplého 1899, 
530 02 Pardubice, č.j. 
6044/23318-UP/2013-
1420 ze dne 2. 9. 2013 

 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o 
zajišťování obrany České republiky, v y d á v á  Česká republika - 
Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra 
obrany ze dne 30. září 2009 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 
Sb. ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Pavel 
Jůn, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. 
č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko: 

V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu byly podklady o technické infrastruktuře ve 
správě VUSS Pardubice předány Městskému úřadu Králíky formou 

Požadované zapracování sítě 
kanalizačních stok včetně OP a 
vojenský objekt včetně OP je uvedeno 
jak v textové části, tak i v 
koordinačním výkrese. Parametry 
příslušné kategorie komunikace a OP 
stávajícího i plánovaného dopravního 
systému jsou respektovány. Větrné 
elektrárny nejsou Změnou č. 6 
navrhovány. Upozornění na nutnost 
projednání výstavby s VUSS bude 
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vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů. 

V řešeném území se nachází sí ť kanaliza čních stok v četně 
ochranného pásma zahrnutá do jevu č. 70, viz pasport č. 118/2012. 
Za vymezené území se v tomto p řípadě považuje pásmo v ší řce 10 
m na ob ě strany od zakreslené osy vedení – viz p říloha pasportního 
listu s ohledem na orienta ční zákres v mapových listech. Vydání 
závazného stanoviska podléhají veškeré zemní práce v tomto 
vymezeném území.  

Dále se v k.ú. Dolní Morava nachází vojenský objekt  zahrnutý do 
jevu 107 vojenský objekt v četně ochranného pásma - viz pasport č. 
122/2012. Za vymezené území se v tomto p řípadě považuje 
zakreslené území - viz p říloha pasportního listu a dále území v ší řce 
50 m od hranice vojenského objektu s ohledem na ori entační 
zákres. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá 
veškerá výstavba na tomto vymezeném území.  

Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i gr afické části 
návrhu územního plánu.  

V případě soub ěhu vymezených území výše popsaných platí pro 
vymezená území p řísnější požadavek nebo jejich soub ěh. 

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné 
kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného 
dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. 
nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. 

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn 
v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren 
(dále VE) respektováním podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni 
územního plánování nelze posoudit, zda eventuálně plánovaná výstavba 
VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto 
skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve 
které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto 

řešena v navazujícím stavebním 
řízení. 
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staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou 
dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavbě. 
Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít 
negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude 
stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 

Všeobecn ě pro územní a stavební činnost v řešeném území platí : 

Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, 
Teplého 1899, projednána výstavba: 

VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území  

Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák. č. 183/06 Sb., v němž lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: 

celé území pro tyto druhy výstavby:  

 výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní 

komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí apod.); 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, 

mobilních telefonů, větrných elektráren apod.); 
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
 změny využití území; 

• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, 
výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních 
mostů, čerpací stanice PHM; 

 nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
 výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna 

jejich kapacity; 
 zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 

• vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace 
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vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám 
poměrů vodní hladiny; 

• říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních 
ploch nebo jejich rušení; 

 železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce 
objektů na nich; 

 železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna 
zařazení apod.; 

 stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak; 
 veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO 

Vojenská správa si vyhrazuje právo zm ěnit pokyny pro civilní 
výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO.  

 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu České 
republiky, odbor hornictví 
a stavebnictví,   Na 
Františku 32, 110 15  
Praha č.j. 
35053/2013/31100 ze 
dne 15. 8. 2013 

 

K návrhu Změny č. 6 ÚPO Dolní Morava Ministerstvo ŽP podle 
ustanovení  § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve svodném území 
obce Dolní Morava je evidováno: 1) prognózní zdroj vápence Velká 
Morava, č. ložiska 9053800 2) výhradní ložisko vápence Velká Morava, 
č. ložiska 3063500, a bylo zde stanoveno chráněné ložiskové území 
Velká Morava I, č. 06350000 3) výhradní ložisko kamene pro kamenickou 
výrobu Velká Morava, č. ložiska 3197400, a byl zde stanoven dobývací 
prostor Dolní Morava, č. 60343, který je ve smyslu ustanovení  § 43 odst. 
4 horního zákona nutno považovat za chráněné ložiskové území 5) 
schválený prognózní zdroj nevyhrazeného nerostu - kamene pro 
kamenickou výrobu Velká Morava, č. 9053801. Ministerstvo dále ve 
smyslu ustanovení  § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, v platném znění, informuje, že ve svodném území obce Dolní 
Morava jsou evidována 3 místa poddolovaných území - po těžbě 
radioaktivní suroviny, kamene pro kamenickou výrobu a grafitu. 

 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace.  

 

Správa CHKO Jeseníky, 
Šumperská 93, 790 01 
Jeseník. Č.j. 

Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky (dále jen "Správa") jako orgán 
ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen 

Upozornění bylo vzato na vědomí. 
Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů je Změnou č. 6 
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10351/JS/2013 ze dne 
27. 9. 2013 

 

"zákon"), ve smyslu § 78 odst. 7 a v souladu s § 2 odst. 2, písm. g, 
"zákona", a podle vyhlášky MŽP č. 46/2010 NP a CHKO k výkonu státní 
správy ve správních obvodech tvořených NPR, NNP a jejich ochrannými 
pásmy, na základě doručení "Návrhu změny č. 6 územního plánu obce 
Dolní Morava" sděluje ve smyslu § 154 správního řádu toto vyjádření: 
Mimo CHKO Jeseníky je výkon státní správy v ochraně přírody v 
kompetencích Správy CHKO Jeseníky pouze na území Národní přírodní 
rezervace Králický Sněžník (dále jen NPR Králický Sněžník), jejího 
ochranného pásma a na území evropsky významné lokality Králický 
Sněžník (dále jen EVL), které je v překryvu s NPR Králický Sněžník. 
Všechny navrhované plochy změny č. 6 ÚP obce Dolní Morava 
nezasahují na území NPR Králický Sněžník a tudíž ani do EVL Králický 
Sněžník.  Předmětem ochrany NPR Králický Sněžník je komplex 
přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, populací vzácných 
organismů a geologicko - geomorfologických fenoménů, 
charakteristických pro masiv Králického Sněžníku. Jde o horské smrčiny, 
vrchovištní rašeliniště, arktoalpinské trávníky, bučiny, kamenné sutě 
apod. Předmětem ochrany EVL  Králický Sněžník jsou přírodní 
stanoviště. Jedná se převážně o horské třtinové louky a papratkové 
smrčiny, acidofilní bučiny a ve vyšších polohách např. subalpínské 
vysokostébelné trávníky nebo subalpínská brusnicová vegetace. 
Upozorn ění: V důsledku zvýšené návštěvnosti by mohlo dojít k ovlivnění 
předmětů ochrany v této lokalitě. Proto je nutné dodržovat dikce zákona 
č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění především s 
vlivem na ochranu NPR Králický Sněžník a jejího ochranného pásma, 
ochranu území z hlediska soustavy NATURA 2000 (viz § 45 h, a i,), 
chráněných druhů živočichů a rostlin (§ 48, § 49, § 50, § 51 "zákona"), 
ochranu významných krajinných prvků (§4 "zákona") ap.... 

 

plně respektován. 

 

Státní pozemkový úřad, 
Tvardkova 1191, 562 01 
Ústí nad Orlicí 

 

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 6 je navržena tak, aby byly 
respektovány zájmy hájené na 
základě zákonů č. 139/2002 a č. 
229/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje, územní pracoviště 
Ústí nad Orlicí, 
Smetanova 1390, PSČ 
562 01. Č.j. KHSPA 
12274/2013/HOK-UO ze 
dne 9. 10. 2013 

 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
(dále jen "KHS") jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů a § 4 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, posoudila předložený Návrh 
změny č. 6 územního plánu obce Dolní Morava. Po zhodnocení souladu 
předloženého upraveného návrhu územního plánu s požadavky přepisů v 
oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 52 odst. 3 
stavebního zákona toto stanovisko: S Návrhem změny č. 6 územního 
plánu obce Dolní Morava souhlasí.  Odůvodnění: K návrhu zadání změny 
č. 6 územního plánu obce Dolní Morava byla vydaná souhlasná 
stanoviska pod č.j. KHSPA20050/2012/HOK-UO/ ze dne 4. 12. 2012 a 
pod č.j. KHSPA02647/2013/HOK-UO ze dne 18. 3. 2013. Oproti návrhům 
zadání změn č. 6 nedošlo k žádným změnám. S návrhem změny č. 6 
územního plánu obce Dolní Morava lze souhlasit. 

 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace.  

 

Krajská veterinární 
správa, Husova 1747, 
530 03 Pardubice   

 

  

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 6 je navržena tak, aby byly 
respektovány zájmy hájené na 
základě zákona č. 166/1999 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad Pard.  kraje, 
odbor dopravy a 
silničního hospodářství, 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice   

 

 

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 6 je navržena tak, aby byly 
respektovány zájmy hájené na 
základě zákona č. 13/1997 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad Pard.  kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice. 
Č.j. KrÚ 

orgán ochrany ovzduší:  Podle ustanovení §11 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z 
hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu 
Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací 
dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících 
ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických 

Na základě stanoviska ze dne 9. 10. 
2013 byla dokumentace Změny č. 6 
upravena (na základě souhlasu 
zastupitelstva obce Dolní Morava byla 
ze Změny č. 6 vypušt ěna prov ěřovaná 
plocha golfového h řiště). Krajským 
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57210/2013/OŽPZ/Se ze 
dne 9. 10. 2013  

 

podkladů 

orgán ochrany p řírody:  Z hlediska zvláště chráněných území, lokalit 
soustavy Nátura 2000, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i 
regionálního územního systému ekologické stability, které jsou v 
kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody 
a krajiny, jsou proti návrhu tyto námitky: 
-  V předloženém vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, část B, 
Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (dále jen vyhodnocení 
vlivů), je uvedeno, že realizací návrhových ploch uvedených v 
hodnocené změně ÚPO (o celkové rozloze 63,4100 ha), nedojde k 
významnému negativnímu ovlivnění dotčené lokality soustavy Natura 
2000 a že změna č. 6 ÚPO Dolní Morava nemá významný negativní vliv 
na celistvost a předměty ochrany ptačí oblasti Králický Sněžník. S touto 
formulací nelze souhlasit, protože v § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 
685/2004 Sb., kterým se vymezuje ptačí oblast Králický Sněžník, v 
platném znění, je uvedeno, že předmětem ochrany není pouze populace 
chřástala polního (Crex crex), ale i jeho biotop. V § 1 odst. 3 téhož 
nařízení je dále uveden cíl ochrany ptačí oblasti, který by měl spočívat 
nejen v zachování ale i obnově ekosystémů významných pro druh ptáka 
a zachování jeho populace,  

- V předloženém vyhodnocení vlivů je v kapitole 4.3. Klasifikace 
zjištěných vlivů zcela chybně ohodnoceno mírně pozitivním vlivem (+1) 
„vracení ploch do zemědělského půdního fondu", přestože k jejich odnětí 
nikdy nedošlo a nebyly tedy ani realizovány (lokality č. 110,  136,  137).  
Tyto plochy není možno účelově oddělovat, protože v rámci ÚP dochází 
pouze k jejich přesouvání na jiné místo, ne k rušení! 

 -  V předloženém vyhodnocení vlivů je v kapitole 4.4. Vyhodnocení 
kumulativních vlivů, chybně a účelově hodnocen kumulativní vliv. Je 
argumentováno tím, že navržená ztráta cca 21 ha trvalých travních 
porostů (dále jen TTP) představuje ztrátu 0,07 % z celkové rozlohy ptačí 
oblasti Králický Sněžník.  Tento výpočet je zcela chybný. Ve výměře 
ptačí oblasti Králický Sněžník jsou totiž i lesy (cca 35 %), ostatní plochy 
(cca 5 %), orná půda, vodní plochy atd. Je-li porovnávána ztráta TTP, je 
nezbytné ji porovnávat opět jen s výměrou TTP v ptačí oblasti. Potom 

úřadem bylo k upravené dokumentaci 
vydáno následující souhlasné 
stanovisko (č.j. KrÚ 
74880/2013/OŽPZ/Se ze dne 11. 11. 
2013)  

Orgán ochrany ovzduší  

Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu 
v Pardubicích dle zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících 
předpisů neuplatňuje na obsah 
územního plánu žádné další 
požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje a územně 
analytických podkladů. 

Orgán ochrany p řírody  

Z hlediska zvláště chráněných území, 
lokalit soustavy Natura 2000, zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů i 
regionálního územního systému 
ekologické stability, které jsou v 
kompetenci Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, není proti návrhu 
územního plánu zásadních námitek. 
V případě rozšiřování občanského 
vybavení (sport) by orgán ochrany 
přírody požadoval nové vyhodnocení 
vlivů na lokality soustavy Natura 2000. 

Orgán ochrany zem ědělského 
půdního fondu  

Krajský úřad Pardubického kraje, jako 
věcně a místně příslušný orgán státní 
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totiž vychází skutečné procentuální ovlivnění výrazně vyšší. 

 - Stejně  tak je   v předloženém   vyhodnocení  vlivů   v kapitole  4.4.   
Vyhodnocení kumulativních vlivů chybně argumentováno tím, že realizací 
záměrů v navrhované změně dojde k ovlivnění dalších 57,8400 ha, což 
představuje v kumulaci ovlivnění 0,26 % z celkové rozlohy ptačí oblasti. 
Znovu je potřeba porovnávat TTP s TTP. Vzhledem k výše uvedeným 
připomínkám nesouhlasíme s předloženým hodnocením vlivu na lokality 
soustavy Natura 2000 a požadujeme proto jeho přepracování před 
schválením návrhu územního plánu 

orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu:  Krajský úřad 
Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. 
a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen 
„zákon"), posoudil předloženou žádost dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona 
vydává 
NESOUHLAS k uvedené  věci "ÚP Dolní   Morava,   změna   č. 6,   
návrh",   s vyhodnocením   důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve 
smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. K předloženému návrhu 
máme tyto připomínky: 
- V předložených mapových ani tabulkových podkladech pro OZPF není 
správně vyčíslen ani zakreslen zábor zemědělské půdy s navrženým 
funkčním využitím pro hráz poldru (lokalita č. 16).  

- V předložených mapových ani tabulkových podkladech pro OZPF není 
správně vyčíslen ani zakreslen zábor zemědělské půdy s navrženým 
funkčním využitím sportoviště (golfové hřiště), cca 56,4000 ha (lokalita č. 
2s).  

- Dále je na několika místech v textu chybně uváděno, že takovýmto 
funkčním využitím nedochází k odnětí zemědělské půdy. Funkční využití 
sportoviště (golfové hřiště) však není zemědělskou činností ve smyslu § 
2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění (dále 
jen zákon o zemědělství), ale jedná se o sport a pro umožnění jeho 
provozování je nezbytné dotčené parcely nejprve vyjmout ze 
zemědělského půdního fondu. Pro tuto aktivitu se obvykle odnímá 

správy ochrany zemědělského půdního 
fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. 
a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, 
ve znění pozdějších změn (dále jen 
„zákon"), posoudil předloženou žádost 
a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona 
vydává 

                 
S O U H L A S  k uvedené věci "ÚP 
Dolní Morava, zm ěna  - č. 6,   návrh",   
s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na OZPF ve 
smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 
13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení 
důsledk ů na OZPF vyžaduje 1,9870 
ha, z toho:  

Lokality: 36 - rozloha 1,4270 ha. 
Využití je možné pro občanské 
vybavení. 

Lokality: 16 - rozloha 0,5600 ha. 
Využití je možné pro vodní plochu. 
Současně jsou změnou   územního   
plánu   rušeny  zájmové   plochy   o 
celkové výměře 63,4100 ha. 
Na souhlas udělovaný podle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, a neřeší se jím žádné 
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k 
pozemkům. 

Orgán státní správy les ů  

Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství (dále jen „krajský 
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dočasně, s následnou rekultivací zpět na zemědělskou půdu. Jako 
plochy pro sport musí být tyto plochy ostatně označeny i v platném 
územním plánu obce. Provozovatel sportoviště (golfového hřiště) také 
není zemědělským podnikatelem dle § 2e odst. 3 a§ 2e odst. 4 zákona o 
zemědělství. To nezmění ani fakt, že za účelem vlastní hry golfu se musí 
plochy pravidelně kosit, případně je dle potřeby nezbytné měnit i druhové 
složení luk směrem k odolnějším druhům rostlin snášejícím nadměrné 
kosení a přežívajícím v těchto pro ně stresových podmínkách (tj. de facto 
pozvolná náhrada rostlin dvouděložných rostlinami jednoděložnými). 
Návrat upraveného druhového složení luk do stavu vhodného pro 
zemědělské účely by měl být vždy řešen plánem rekultivace a pro vlastní 
odnětí ze zemědělského půdního fondu, ani pro rozhodnutí o odvodech, 
všechny tyto skutečnosti nejsou podstatné. Na souhlas udělovaný podle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné 
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům. 

Orgán státní správy les ů: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), věcně a místně 
příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona  č. 
129/2000 Sb., o krajích, jako  orgán státní správy lesů,   příslušný  podle § 
48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"), 
vydává podle ust. § 14 lesního zákona stanovisko k návrhu územn ě 
plánovací dokumentace „Územní plán obce Dolní Morav a - změna č. 6", 
která navrhuje přímé dotčení (dočasný a trvalý zábor) pozemků určených k 
plnění funkcí lesa (dále jen „PÚPFL") V těchto lokalitách (rozvojových 
plochách) : 46 - sjezdová trať - předpokládané dočasné odnětí PUPFL na ploše 
2,439 ha 56 - plochy občanského vybavení (tělovýchova, sport) - předpokládané trvalé 
odnětí PUPFL 0,022 ha 66- plochy občanského vybavení (tělovýchova, sport) - 
předpokládané trvalé odnětí PUPFL 0,048 ha 76 - plochy občanského vybavení 
(tělovýchova, sport) - předpokládané trvalé odnětí PUPFL 0,046 ha 86 - plochy 
občanského vybavení (tělovýchova, sport) - předpokládané trvalé odnětí PUPFL 
0,046 ha 

K předložené územn ě plánovací dokumentaci máme následující 
připomínky : 

úřad"), věcně a místně příslušný 
podle ustanovení § 29 odst. 1 a  § 67  
odst. 1 písm. g) zákona  č. 129/2000 
Sb., o krajích, jako  orgán státní 
správy lesů,   příslušný  podle § 48a 
odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších  předpisů  (dále jen  „lesní 
zákon"),  vydává podle ust. § 14 
lesního zákona stanovisko k návrhu 
územně plánovací dokumentace 
„Územní plán obce Dolní Morava - 
změna č. 6", která navrhuje přímé 
dotčení (dočasný a trvalý zábor) 
pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(dále jen „PUPFL") v těchto lokalitách 
(rozvojových plochách): 46 - sjezdová trať 
- předpokládané dočasné odnětí PUPFL 
na ploše 2,439 ha 56 - plochy občanského 
vybavení (tělovýchova, sport) - 
předpokládané trvalé odnětí PUPFL 0,022 
ha 66- plochy občanského vybavení 
(tělovýchova, sport) - předpokládané trvalé 
odnětí PUPFL 0,048 ha 76 - plochy 
občanského vybavení (tělovýchova, sport) - 
předpokládané trvalé odnětí PUPFL 0,046 
ha 86 - plochy občanského vybavení 
(tělovýchova, sport) - předpokládané trvalé 
odnětí PUPFL 0,046 ha 

S předloženým návrhem územně 
plánovací dokumentace souhlasíme za 
předpokladu dodržení následujících 
podmínek:  

1. Zábor PUPFLu na plochách 46, 
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1. V textu Odůvodnění je v kap. 11.1.j na str. 16 uvedeno, že „Změna č. 
6 obsahuje návrhy na dočasné odnětí PUPFL, které je umístěno do 
ploch s méně kvalitními porosty". Toto tvrzení není v textu 
odůvodněno ani nevyplývá z hodnocení „Posouzení Návrhu změny 
č. 6 územního plánu obce Dolní Morava z hlediska vlivů na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění" ani „Vyhodnocení vlivů změny č. 6 
územního plánu obce Dolní Morava na udržitelný rozvoj území", které 
jsou součástí předkládané územně plánovací dokumentace. 
Požadujeme upřesnit, z jakých podkladů a na základě jakých 
hodnocení dospěl zpracovatel k tomuto závěru. 

2. V textu „Posouzení Návrhu změny č. 6 územního plánu obce Dolní 
Morava z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění", je na 
str. 54 v kap. 6.1.2. „Potenciální ovlivnění půdy ..." uvedeno, že vliv 
dočasného záboru na ploše 46 „lze posoudit až na základě 
konkrétního posouzení lesních porostů, včetně vyhodnocení 
možného ohrožení větrem a eroze". V této souvislosti 
upozorňujeme, že toto vyhodnocení je nutné provést zejména s 
ohledem na podrobnější charakteristiky dotčených lesních porostů (z 
hlediska věkové a druhové skladby lesních porostů, které budou 
záměrem dotčeny). Pro možnost řádného posouzení záměru z 
pohledu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa je třeba 
rovněž uvést, zda a jak je naplněna povinnost zpracovatelů 
dokumentací, vyplývající z ust. § 14 lesního zákona (navrhnout a 
zdůvodnit taková řešení, která jsou nejvhodnější z hlediska zachování 
lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských 
zájmů, případně provést vyhodnocení navrženého řešení s 
hlediska dopadu na okolní lesní porost) a vyhodnotit, jak je při 
využití lesních pozemků k jiným účelům než je plnění funkcí lesa 
naplněna povinnost vyplývající z ust. § 13 lesního zákona, tj. 
přednostní použití pozemků méně významných z hlediska plnění 
funkcí lesa, a zabránění nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho 
ochrany před ohrožením stability lesního porostu a porostů 
sousedních. 

3. V návrhu územního plánu není uvedeno, jakým způsobem bude 
řešeno zpřístupnění nástupních a výstupních objektů na plochách 56, 

56, 66, 76 a 86, navržených 
územně plánovací dokumentací 
změny č. 6 Dolní Morava, bude 
realizován tak, aby potřeba 
zásahu do lesních porostů byla 
minimální bez nároků na další 
rozšiřování záborů PUPFL. 

2. Tento souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí věcně příslušného 
orgánu státní správy lesů 
(krajského úřadu) o udělení 
souhlasu k vydání územního 
rozhodnutí (popř. stavebního 
povolení) a rozhodnutí o odnětí 
plnění funkcí lesa podle ust. § 
15 a 16 lesního zákona a 
vyhlášky ministerstva 
zemědělství č. 77/1996 Sb., o 
náležitostech o odnětí nebo 
omezení a podrobnostech o 
ochraně pozemků určených 
plnění funkcí lesa, které jsou 
nezbytné pro realizaci záměru a 
orgán státní správy lesů v nich 
může stanovit další podmínky a 
kompenzační opatření, které 
vzejdou z vyhodnocení dopadu 
záměru na lesní porosty podle 
zákona č. 100/2001 Sb. 
procesem EIA. 

O d ů v o d n ě n í :  

Toto stanovisko krajský úřad jako 
dotčený orgán státní správy vydává 
podle § 48a odst. 1 písm. a) lesního 
zákona, protože předložený návrh 
změny č. 6 územního plánu obce Dolní 
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66, 76 a 86. Požadujeme, aby tento údaj byl rovněž do územního 
plánu doplněn, zejména z důvodu možnosti komplexního 
vyhodnocení dopadu záměru na PUPFL (případné požadavky na 
zřízení přístupových cest apod.). Případný rozsah dotčení PUPFLu 
z důvodu přístupových komunikací požadujeme do vyhodnocení 
důsledků navrhovaného řešení rovněž zapracovat. 

4. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí věcně příslušného orgánu 
státní správy lesů (krajského úřadu) o udělení souhlasu k vydání 
územního rozhodnutí (popř. stavebního povolení) a rozhodnutí o 
odnětí plnění funkcí lesa podle ust. § 15 a 16 lesního zákona a 
vyhlášky ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech o 
odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených 
plnění funkcí lesa, které jsou nezbytné pro realizaci záměru. Dále 
upozorňujeme, že pro další stupně přípravy a projektování 
navrhovaného záměru realizace sjezdové tratě je nutný závěr, který 
vzejde z hodnocení z vyhodnocení dopadu záměru na lesní 
porosty podle zákona č. 100/2001 Sb. procesem EIA. 

O d ů v o d n ě n í :  

Toto stanovisko krajský úřad jako dotčený orgán státní správy vydává podle 
§ 48a odst. 1 písm. a) lesního zákona, protože předložený návrh změny č. 6 
územního plánu obce Dolní Morava navrhuje umístění sportovních a 
rekreačních staveb na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Vzhledem k tomu, že realizací navrhovaného nového funkčního využití 
výše uvedených lokalit dojde k přímému dotčení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, krajský úřad jako dotčený orgán státní správy vznesl k 
předloženému návrhu územně plánovací dokumentace připomínky, které 
vyplývají z povinností daných orgánům státní správy lesů dohlížet na 
dodržování platných právních předpisů na úseku ochrany lesních pozemků 
a na nich rostoucích lesních porostů. 

Vydání tohoto stanoviska orgánem státní správy lesů není správním 
řízením ve smyslu zákona o správním řízení. 

Orgán posuzování vliv ů na životní prost ředí Orgán posuzování vlivů na 
životní prostředí, který vydává stanovisko podle § 10 g zákona č. 100/2001 

Morava navrhuje umístění sportovních 
a rekreačních staveb na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. 

Vzhledem k tomu, že realizací 
navrhovaného nového funkčního 
využití výše uvedených lokalit dojde k 
přímému dotčení pozemků určených k 
plnění funkcí lesa a do dokumentace 
byly doplněny údaje požadované 
stanovisku krajského úřadu č.j. KrÚ 
57210/2013/OŽPZ/Se ze dne 9. 10. 
2013, krajský úřad jako dotčený orgán 
státní správy lesů vydává toto nové 
stanovisko k upravenému návrhu 
změny č. 6 obce Dolní Morava. 

Vydání tohoto stanoviska orgánem 
státní správy lesů není správním 
řízením ve smyslu zákona o správním 
řízení. 

Orgán odd ělení vodního 
hospodá řství  

 Z hlediska kompetencí příslušných 
krajskému úřadu nemáme k 
předloženému návrhu změny č. 6 ÚPD 
Dolní Morava žádné připomínky. Hájení 
plochy vodní a vodohospodářské - 
poldru - v k. ú. Dolní Morava, k. ú. 
Velká Morava jako veřejně prospěšné 
stavby na ochranu před povodněmi je v 
souladu s koncepcí protipovodňové 
ochrany Pardubického kraje. 
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Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů, po seznámení s připomínkami dotčených 
orgánů odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje uvedenými výše v tomto spol. stanovisku, doporučuje 
odstranit rozpory týkající se těchto připomínek k návrhu předmětné 
koncepce a vyhodnocení vlivů cit. koncepce na životní prostředí a lokality 
soustavy Nátura 2000. 

 

 

MěÚ Králíky – odbor 
VTS, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky. Č.j. 
8328/2013/VTS/PS/280-
vyj14 ze dne 10. 10. 
2013   

 

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, jako příslušný 
silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zák. č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů ve 
věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů a 
dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších přepisů, k Vaší žádosti doručené 
dne 10. 10. 2010 sděluje, že nemá námitek k přeloženému návrhu na 
změnu č. 6 územního plánu obce Dolní Morava vzhledem ke skutečnosti, 
že navrhovanou změnou nejsou dotčeny námi právem chráněné zájmy.  

 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace. 

 

MěÚ Králíky – odbor ŽP, 
Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky. Č.j. 
8138/2013/ŽP/RM/2 ze 
dne 7. 10. 2013   

 

Městský úřad Králíky - odbor životního prostředí jako dotčený správní 
orgán na úseku životního prostředí souhlasí se změnou č. 6 územního 
plánu Dolní Morava a konstatuje, že podmínky, které vydal MěÚ Králíky - 
odbor ŽP, stanoviskem (č.j. 6917/2012/ŽP/RM/3-167 ze dne 21. 12. 
2012) byly do dokumentace změny č. 6 ÚP Dolní Morava zapracovány 

 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace. 

 

MěÚ Králíky – odbor 
ŠKTV, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky. Ze dne 
10. 10. 2013  

odbor ŠKT jako orgán státní památkové péče nemá připomínky k 
předložené změně územního plánu obce Dolní Morava (číslo změny 6). 
Všechny záležitosti týkající se památkové péče jsou v předloženém 
návrhu respektovány. 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace. 
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Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, 
Hylváty 5, 562 03 Ústí 
nad Orlicí . Č.j. HSPA-6-
596/2013 ze dne 28. 8. 
2013 

 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad 
Orlicí v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů, a § 10 odst. 6 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. posoudil 
předloženou dokumentaci z hlediska zájmů požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva předloženou dne 14. srpna 2013. K výše uvedené 
dokumentaci vydává souhlasné stanovisko 

 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace. 

 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, regionální 
centrum, Piletická 57, 
500 03 Hradec Králové 

 

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 6 ÚPO Dolní Morava je 
navržena tak, aby byly respektovány 
zájmy hájené na základě zákona č. 
18/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

Obvodní báňský úřad, 
Horská 5, 541 01  
Trutnov. Č.j. SBS 
24440/2013/OBÚ-09/1 
ze dne 21. 8. 2013 

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel Vaše oznámení. Zdejší úřad Vám k problematice 
návrhu změny č. 6 územního plánu zaslal stanovisko pod č.j. SBS 
41549/2012/09/1. K vyhodnocení vlivů návrhu uvedené změny územního 
plánu na udržitelný rozvoj obce nejsou připomínky.  

 

V odkazovaném stanovisku k návrhu 
zadání bylo konstatováno "Pokud 
předložený návrh změny územního 
plánu nezasahuje do chráněného 
ložiskového území ani do dobývacího 
prostoru Dolní Morava, nejsou ze 
strany zdejšího úřadu připomínky". 
Záměry Změny č. 6 nezasahují do 
dobývacího prostoru ani do 
ložiskových území. 

 

Státní energetická 
inspekce,  Wonkova 
1143, 500 02 Hradec 
Králové. Č.j. 
3834/13/52.104/Št ze 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj jako dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace. 
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dne 4. 10. 2013  

 

hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 50 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že s návrhem změny č. 6 ÚPO 
souhlasí. Své vyjádření jsme zaslali k projednání návrhu zadání změny č. 
6 ÚPO pod č.j. 866/13/52.104/Št dne 12. 3. 2012  

 

 

Krajský úřad Pk, odbor 
rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a 
sportu. Komenského 
náměstí 125, 532 11 
Pardubice. Č.j. KrÚ 
78900/2013 ze dne 25. 
11. 2013 

Stanovisko k návrhu Zm ěny č. 6 ÚPO Dolní Morava  

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dle § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon) dne 14. 8. 2013 oznámení o společném 
jednání o návrhu Změny č. 6 ÚPO Dolní Morava (dále jen návrh změny) a 
návrh změny na CD nosiči. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona 
obdržel krajský úřad dne 14. 11. 2013 stanoviska a připomínky k návrhu 
změny a uplatňuje následující stanovisko. 

a) Z hlediska zajišt ění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy  

Z hlediska širších vztahů je návrh změny koordinován s územně 
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. Dle předložených podkladů 
sousední obce neuplatnily pří společném jednání připomínky. 

b) Z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  

Návrh změny není v rozporu s republikovými záměry, které vyplývají z 
Politiky územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR), schválené usnesením 
vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 a respektuje republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou 
stanovené v kap. 2 PÚR ČR. 

Návrh změny je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk), vydanými 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10, především: 

respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk, 
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respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní 
plánování, které jsou stanovené pro specifickou oblast republikového 
významu SOB3 Jeseníky - Králický Sněžník ve čl. 68 a v čl. 69 ZÚR Pk 

respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s 
přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené 
v kap. 5 ZÚR Pk, 
respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou 
stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk pro krajinu 
lesozemědělskou, zemědělskou, lesní a horských rolí, 
není ve střetu a respektuje skladebné částí ÚSES (NRBK K 84, RBC 
358, RBC 9009, RBK 829A a RBK 829B) v souladu s čl. 110 až čl. 
113 ZÚR Pk. 

c) Z hlediska záležitostí nadmístního významu dle §  43 odst. 1 
stavebního zákona  

Návrh změny neobsahuje záležitosti nadmístního významu, 
které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. 

Na základě posouzení návrhu změny konstatujeme, že byly 
naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad návrhu 
změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad neshledal závady, 
které by z hlediska § 50 odst. 7 stavebního zákona bránily 
zahájení řízení o návrhu změny. 

 

 

Vyhodnocení stanovisek v rámci ve řejného projednání: 

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

 

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené Ministerstvem dopravy. 
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1 

 

Ministerstvo obrany - 
Vojenská ubytovací a 
stavební správa 
Pardubice, Teplého 
1899, 530 02 Pardubice  

 

 

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené Ministerstvem obrany. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu České 
republiky, odbor hornictví 
a stavebnictví,   Na 
Františku 32, 110 15  
Praha  

 

 

 

 

 

Stanovisko neobdrženo 

 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené Ministerstvem průmyslu a 
obchodu. 

Správa CHKO Jeseníky, 
Šumperská 93, 790 01 
Jeseník. Č.j. přijato na 
VP dne 29. 1. 2014 

 

Trváme na našem vyjádření č.j. 10351/JS/2013 ze dne 27. září 2013. 
Všechny navrhované plochy Změny č. 6 ÚP obce Dolní Morava 
nezasahují na území NPR Králický Sněžník a tudíž ani do EVL Králický 
Sněžník 

Vzato na vědomí. Stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu 
dokumentace. 

Státní pozemkový úřad, 
Tvardkova 1191, 562 01 
Ústí nad Orlicí 

 

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené Státním pozemkovým úřadem. 

Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje, územní pracoviště 
Ústí nad Orlicí, 
Smetanova 1390, PSČ 

 

 

 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené Krajskou hygienickou stanicí. 
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562 01.  

 
Stanovisko neobdrženo 

Krajská veterinární 
správa, Husova 1747, 
530 03 Pardubice   

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené Krajskou veterinární správou. 

Krajský úřad Pard.  kraje, 
odbor dopravy a 
silničního hospodářství, 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice   

 

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené KrÚ Pk odborem dopravy a 
silničního hospodářství. 

Krajský úřad Pard.  kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice. 
Č.j. KrÚ 
87023/2013/OŽPZ/Se ze 
dne 21. 1. 2014  

 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 

Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje na 
obsah územního plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně 
analytických podkladů. 

Orgán ochrany p řírody (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 

Z hlediska zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i regionálního územního 
systému ekologické stability, které jsou v kompetenci Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti návrhu 
změny č. 6 územního plánu zásadních námitek. V případě rozšiřování 
občanského vybavení (sport) by orgán ochrany přírody požadoval nové 
vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000. 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu (zpracovatel RNDr. M. 
Boukal, Ph.D.) Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění,  byl vydán  na základě 
žádosti samostatně,  dne  11.  11. 2013,  pod č. j.: KrÚ 

Vzato na vědomí. Stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu 
dokumentací. 
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74880/2013/OŽPZ/Se. 

Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
Zůstává v platnosti stanovisko orgánu státní správy lesů krajského úřadu 
uplatněné 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, pod č.j. 74880/2013/OŽPZ/Se ze dne 11. 11.2013. 

 

MěÚ Králíky – odbor 
VTS, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky.  

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené MěÚ Králíky odborem VTS. 

MěÚ Králíky – odbor ŽP, 
Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky.  

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené MěÚ Králíky odborem ŽP. 

MěÚ Králíky – odbor 
ŠKTV, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky.  

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené MěÚ Králíky odborem ŠKTV. 

Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, 
Hylváty 5, 562 03 Ústí 
nad Orlicí . Č.j. HSPA-6-
871/2013 ze dne 20. 12. 
2013 

 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad 
Orlicí v souladu s ustanovením § 31 odst.l písm. b) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 6 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. posoudil 
předloženou dokumentaci z hlediska zájmů požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva   předloženou dne 18. prosince 2013. K Výše uvedené 
dokumentaci vydává: 

Vzato na vědomí. Stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu dokumentací. 
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SOUHLASNÉ STANOVISKO.  

 

Krajský úřad Pk, odbor 
rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a 
sportu. Komenského 
náměstí 125, 532 11 
Pardubice. Č.j. KrÚ 
87025/2013 ze dne 8. 1. 
2014 

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 18. 12. 2013 oznámení o 
zahájení řízení o Změně č. 6 územního plánu obce Dolní Morava, ve 
smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny. 

Dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru 
dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace a návrh nebyl 
doplněn o záměry nadmístního významu, které by nebyly v zásadách 
územního rozvoje řešeny. Změny nemají vliv na širší územní vztahy. 

Na základě posouzení částí řešení, které byly od společného jednání 
změněny, konstatujeme, že stanovisko dle § 50 odst. 2 stavebního 
zákona, které bylo vydáno dne 25. 11. 2013 pod čj. KrÚ 78900/2013, 
zůstává i nadále v platnosti. 

 

Vzato na vědomí. Stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu dokumentací. 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, regionální 
centrum, Piletická 57, 
500 03 Hradec Králové 

 

 

 

Stanovisko neobdrženo 

Od společného jednání byla změněna 
část řešení – vypuštění plochy pro 
golfové hřiště. Změnou této části 
řešení nebudou dotčeny zájmy 
hájené Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost. 

Obvodní báňský úřad, 
Horská 5, 541 01  
Trutnov. Č.j. SBS 
37640/2013/OBÚ-09/1 
ze dne 8. 1. 2014 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel Vaše oznámení. Správní území obce Dolní 
Morava zahrnuje 3 katastrální území Dolní Morava, Horní Morava a 
Velká Morava. Změna č. 6 se týká všech tří katastrálních území. 
Upozorňujeme Vás, že na části katastrálního území Dolní Morava byl 

Předložený návrh změny územního 
plánu nezasahuje do chráněného 
ložiskového území ani do dobývacího 
prostoru Dolní Morava. 
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 stanoven dobývací prostor Dolní Morava pro organizaci BioGinGo, 
s.r.o. 

Stanovením dobývacího prostoru vzniklo organizaci oprávnění k 
dobývání výhradního ložiska a stanovení dobývacích prostorů je i 
rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu (§ 
24 odst. 1 a § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). Evidenci chráněných ložiskových území vede ministerstvo 
životního prostředí (§ 29 odst. 2 cit. zákona). 

Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném 
ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného 
stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po 
projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro 
umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení (§19 odst. 1 cit. 
zákona). 

Pokud předložený návrh změny územního plánu nezasahuje do 
chráněného ložiskového území ani do dobývacího prostoru Dolní 
Morava, nejsou ze strany zdejšího úřadu připomínky. 

Upozorňujeme Vás, že evidenci důlních děl po těžbě radioaktivních 
surovin vede DIAMO, státní podnik se sídlem: Stráž pod Ralskem, 
Máchova 201, PSČ 471 27 

Krajský úřad Pk. odbor 
životního prostředí a 
zemědělství. 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice. 

Č.j. 
15073/2014/OŽPZ/Le ze 
dne 27. 2. 2014 

Krajskému úřadu Pardubického kraje byla doručena žádost o vydání 
stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ke 
koncepci „Návrh změny č. 6 územního plánu obce Dolní Morava". 

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán 
příslušný 
dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko: 

Předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezenou ptačí 

Vzato na vědomí. Stanovisko 
neobsahuje požadavky 
zapracovatelné do Změny č.6, ale 
požadavky pro navazující řízení.  
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oblast Králický Sněžník ani na evropsky významné lokality. 

Odůvodnění: 

Předmětem koncepce je návrh změny č. 6 územního plánu (dále jen ÚP) 
obce Dolní Morava zpracovaný v prosinci 2013. V řešeném území se 
nachází ptačí oblast (dále jen PO) Králický Sněžník (kód CZ0711016). PO 
Králický Sněžník byla vymezena dle Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 
2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků. Předmětem ochrany je zde 
chřástal polní (Crex crex) a jeho biotop. Cílem ochrany PO je zachování a 
obnova ekosystémů významných pro chřástala polního v jeho přirozeném 
areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací tohoto druhu 
ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Chřástal polní hnízdí na vlhčích 
loukách, pastvinách a ladech. Důležitým faktorem je přítomnost mokřin, 
pramenišť a drobných krajinných struktur (kamenné snosy, vrbové křoviny 
apod.), které po případném pokosení luk poskytují vhodná refugia. 

Z předložené dokumentace vyplývají následující požadavky či záměry: 
V k. ú. Velká Morava se vypouští návrhové plochy: 

 občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) č. 110 
 občanského vybavení (tělovýchova, sport) č. 136 a č. 137 
 sjezdové trati č. 75. 

Na území obce se nově vymezují rozvojové plochy: 
 16 plocha poldru (plocha vodní a vodohospodářská) v k. ú. Dolní Morava a 

k. ú. Velká Morava, 
 36, 56, 66, 76 a 86- plochy občanského vybavení (tělovýchova, sport) - k. ú. 

Dolní Morava, k. ú. Horní Morava, k. ú. Velká Morava, 
 46- plocha sjezdové trati - k. ú. Velká Morava. 

Funkční plochy lH6-hráz poldru, 36, 56, 66, 76 a 86 se zařazují do nově 
zastavitelných ploch. 

Rozvojová plocha 36 (o celkové rozloze 1,427 ha) je situována převážně 
na pozemcích s trvalým travním porostem. Dle nahlížení do KN jsou 
zčásti dotčeny pozemky p. č. 2143 k. ú. Dolní Morava (druh pozemku 
trvalý travní porost), p. č. 2145 k. ú. Dolní Morava (druh 

pozemku trvalý travní porost) a celoplošně je dotčen pozemek p. č. 2144 k. 
ú. Dolní Morava (druh pozemku ostatní plocha). Území rozvojové plochy 36- 
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plocha občanského vybavení bezprostředně sousedí s pozemkem p. č. 
2142 k. ú. Dolní Morava (ve vlastnictví obce Dolní Morava, v KN je druh 
pozemku veden jako trvalý travní porost), na kterém bude realizován projekt 
„Realizace IP2 v k. ú. Dolní Morava", který byl schválen jako součást plánu 
společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy. Interakční prvek 
IP2 spočívá v realizaci čtyř malých vodních ploch, které budou kaskádovitě 
umístěny nad sebou v úpadu na bezejmenném potoce ID 10186734 ve 
svahu údolí řeky Moravy. Cílem projektu je protierozní a protipovodňové 
opatření v krajině. S ohledem na modelaci a proměnlivou hloubku mokřadů 
lze předpokládat, že i nově vzniklý a uměle vytvořený biotop bude v 
krátkém časovém horizontu vhodným úkrytem pro chřástala. 

Vzhledem k umístění rozvojové plochy 36 bude v budoucnu nutné požádat k 
vlastnímu projektu stavby OOP o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i 
odst. 1 zákona. Při zpracování projektové dokumentace stavby by mělo být 
zpracovatelem zohledněno nejen technické řešení stavby, ale i širší vztahy 
v rámci krajiny, modelace terénu a charakter sousedních pozemků, které 
jsou trvalým travním porostem a mají potenciál jako úkryt chřástala polního. 

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil koncepci, její rozsah a umístění a 
dospěl k závěru, že výše uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na 
evropsky významné lokality ani na PO Králický Sněžník, jak ve svém 
stanovisku uvádí. 

Stanovisko je vydáváno pouze pro území, které je v působnosti Krajského 
úřadu Pardubického kraje. Netýká se proto území národní přírodní 
rezervace Králický Sněžník (do kterého je situovaná evropsky významná 
lokalita Králický Sněžník) a jejího ochranného pásma - příslušným orgánem 
pro vydání stanoviska je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa 
chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 

 

Státní energetická 
inspekce,  Wonkova 
1143, 500 02 Hradec 
Králové. Č.j. 

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné 
námitky proti jeho schválení Státní energetické inspekce, Územní 
inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci 
Králové jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 

Vzato na vědomí. Stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu dokumentací. 
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57/14/52.104/Št ze dne 
14. 1. 2014  

 

odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a podle § 
13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v 
platném znění omlouvá svoji neúčast na veřejném projednávání 
návrhu změny, který je podle ustanovení § 52 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
stanoven na 29.1. 2014. 

 

 

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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II.1.g) Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání 

Zadání Změny č. 6, schválené Zastupitelstvem obce Dolní Morava Usnesením 
č. 31/2013 dne 25. 3. 2013 bylo jako celek obsahově splněno. Obsah grafické části 
dokumentace je redukován ve vydávané části na Hlavní výkres, neboť Výkres základního 
členění není obsažen v platné měněné ÚPD obce a výkres Vymezení ploch veřejně 
prospěšných staveb je proveden jako výřez s názvem v souladu s platnou ÚPD. Výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu je jako součást Odůvodnění Změny č. 6 zpracován dle 
aktuální metodiky v předmětném oboru. Výkres širších vztahů Změny č. 6 nahrazuje výkres 
Širší vztahy platné ÚPD. 

 

 

II.1.h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebníh o zákona), 
s odůvodn ěním pot řeby jejich vymezení 

Z dosavadního průběhu procesu pořízení Změny č. 6 záležitosti tohoto charakteru 
nevyplynuly. 

 

II.1.i) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Změna č. 6 vychází z platné ÚPD obce a řeší plochu pro sjezdové lyžování, plochy pro 
občanské vybavení (tělovýchovu a sport), plochy vodní a vodohospodářské (záplava a hráz 
poldru) a aktualizuje koncepci ÚSES.  

Řešení Změny č. 6 je v souladu se schváleným Zadáním bezvariantní. 

Plochy 1W
6   a 1H

6 – plochy vodní a vodohospodářské, jsou vymezeny na jižním okraji 
řešeného území mimo ZÚ. Plochy jsou vymezeny na základě protipovodňových priorit Pardubického 
kraje (ZÚR Pk  čl .107 – PPO1). Účelem plochy je protipovodňová ochrana při náhlých srážkách, 
čímž se zvyšuje i retenční schopnost krajiny ležící v CHOPAV Žamberk – Králíky.  Vlastní provedení 
záchytné hráze bude vyžadovat odnětí ze ZPF. Ostatní plocha vyžaduje pouze převedení části ploch 
orná do ploch TTP a bude nadále zemědělsky využívána. Kolizi s místními prvky ÚSES lze 
předpokládat pouze v období realizace vlastního záměru, kdy bude v území zvýšený pohyb techniky 
a lidské síly. Vymezení ploch 1W

6  (pro VW1) a 1H
6 (pro VO1) je zpřesněním veřejně prospěšného 

opatření PPO1 – Poldr Červený Potok II, které je vymezeno v ZÚR Pk. Jeho rozsah je omezen 
vrstevnicí (kótou) 580 m n.m. tak, aby při plném nadržení nedošlo k zaplavení současné zástavby. 
Pro jejich realizaci se připouští možnost vyvlastnění. 

S ohledem na charakter a hodnoty (přírodní a krajinářské) jednotlivých částí území obce bylo 
rozhodnuto o zrušení návrhových ploch občanského vybavení (tělovýchova, sport) č. 136 a č. 137, 
včetně doprovodné plochy občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) č. 110, které jsou 
v dosud platné ÚPD obce situovány v exponované poloze na východní straně (k západu se 
svažující) údolí Dolní Moravy.  Areál C na západní straně (k východu se svažující) údolí Dolní 
Moravy se rovněž navrhuje zrušit, a to včetně navrhované vertikální dopravy. Plochu č. 110 se 
navrhuje nahradit plochou 36. Zastavitelná plocha 36 má po dohodě se zástupci obce a investora 
vymezenu západní hranici po terénní vlně na vrstevnici 670 m n.m. Důvodem je zamezení 
negativnímu ovlivnění krajinného rázu zástavbou, přesahující současnou hladinu okolní zástavby. 
U budoucí zástavby je žádoucí respektovat zvyklosti u staveb v okolí, zejména půdorysné rozměry, 
podlažnost a sedlové zastřešení a vypracovat projekt sadových úprav. Doporučuje se ponechat část 
plochy nezastavěnou (pro zeleň) v rozsahu min. 20 %. 
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Na základě žádosti navrhovatele záměru na provedení změny v území směřující k vymezení 
plochy občanského vybavení (tělovýchova a sport) – golfového hřiště ze dne 14. 10. 2013, byl tento 
záměr (26) z řešení Změny č. 6 vypuštěn. 

Plochy 56 a 66 jsou vymezeny v rozsahu nezbytném pro realizaci nástupního a výstupního 
objektu stezky v korunách stromů, jejíž navrhovaná trasa podél současné sjezdové tratě Areálu A je 
vyznačena jako plocha konstrukcí nevyžadující změnu využití území. 

Plochy 76 a 86 jsou vymezeny v rozsahu nezbytném pro realizaci nástupního a výstupního 
objektu visuté lávky nad údolím Mlýnského potoka. Vlastní visutá lávka je vyznačena jako plocha 
konstrukcí nevyžadující změnu využití území. 

Realizace záměrů na navržených plochách vyžaduje dodržení nezbytných podmínek 
zachování zde přítomných základních krajinotvorných funkcí – a to jednak ve vztahu ke stávajícím 
přírodním dispozicím, tak také s ohledem na vizuální účinek nezbytných dopadů souvisejících s jejich 
zřízením. 

Smyslem vymezení plochy sjezdové tratě 46 je nahrazení jednoúčelově vymezené plochy 75 
(která je navržena k navrácení do ZPF) plochou, která umožní propojení Areálu A s Areálem B. 
S ohledem na potřebu dodržení technických parametrů dětské sjezdové trati – modré v prostoru 
vymezené plochy 46 se připouští její odchylné vymezení od zákresu v grafické části, avšak s tím, že 
nesmí zasahovat mimo území mezi současnou sjezdovou tratí a severní hranicí projednaného 
a dohodnutého zákresu a zároveň nesmí její plošný rozsah – tedy dočasný zábor PUPFL 
přesáhnout plošný rozsah vymezené plochy. Pro co nejúčinnější začlenění nové funkční plochy do 
okolní krajiny je žádoucí minimalizovat terénní úpravy – především ve výše položených svahových 
partiích. 

Cílem vymezení ploch 1W
6 a 1H

6 je přispět ke zkvalitnění životního prostředí v regionu 
posílením systému protipovodňové ochrany, cílem vymezení všech ostatních ploch, řešených 
Změnou č. 6, je zvýšení atraktivity území obce, posílení cestovního ruchu, a tím zvýšení nabídky 
pracovních příležitostí v regionu Králicka, směřující k posílení hospodářského pilíře a pilíře 
soudržnosti společenství obyvatel území obce. Tím Změna č. 6 přispívá ke splnění relevantních 
požadavků ÚAP ORP Králíky 2012. Realizací suchého poldru nesmí být oslabena ani ohrožena 
ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku nivy a řeky Morava. Vhodné opatření 
řešit v rámci dalších stupňů projektové dokumentace až na základě konkrétního technického řešení 
záměru. 

Střet záměrů s ptačí oblastí Králický Sněžník je řešen minimalizací rozsahu plochy 36 dle 
závěrů vyhodnocení Natura Změny č. 6. Ostatní záměry (plochy) se předmětu ochrany ptačí oblasti 
nedotýkají (plochy 1W

6 a 1H
6 jsou v zaplavované nivě, plochy 46 – 86 jsou vymezeny na PUPFL). 

Střet visuté lávky a stezky v korunách stromů s prvky ÚSES v zásadě není střetem, neboť 
lávka je situována velmi vysoko nad plochou těchto prvků. Dotčení lesa zvláštního určení je 
minimalizováno na rozsah nezbytně nutný, který bude ještě snížen v rámci navazující projektové 
přípravy, a to pouze v jeho okrajové části navazující na stabilizovanou sjezdovou trať. Poddolované 
území avizuje nutnost podrobné stavební přípravy nástupních a výstupních objektů obou záměrů.  

Změna č. 6 zpřesňuje ÚSES v celém území obce Dolní Morava, a to v souladu se ZÚR Pk 
a platnými metodikami. Tímto zpřesněním a doplněním chybějících částí místní úrovně jsou 
jednotlivé prvky plošně dovymezeny. Vymezení nadregionálního biokoridoru K 84, regionálních 
biocenter 358 Králický Sněžník, 9009 Klepáč a regionálních biokoridorů 829A Králický Sněžník-
Klepáč a 829B Klepáč-Výčnělek bylo provedeno v souladu s čl. (112) ZÚR Pk, a to na hranice parcel 
nebo jejich lomové body, popřípadě vedou souběžně s hranicí parcel (koridory). Tento nadřazený 
systém je funkční a navazuje na sousední k.ú. 

Místní systém byl doplněn o chybějící prvky, vymezen v souladu s platnou metodikou 
a upřesněn na hranice parcel, lomových bodů nebo souběžně s hranicí parcel (biokoridory). Na 
území obce Dolní Morava jsou vymezeny na místní úrovni místní biocentra MC 1 až MC 16 a místní 
biokoridory MK 1 až MK14. 
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Pro zvyšování funkčnosti prvků ÚSES je nezbytné zajistit jejich trvalou funkčnost a zvyšovat 
druhovou pestrost dosadbou a přísevem stanovištně odpovídajících druhů rostlin. 

Vojenské objekty včetně OP jsou zobrazeny v Koordinačním výkresu a respektovány, stejně 
jako parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného 
dopravního systému. Větrné elektrárny nejsou Změnou č. 6 navrhovány. 

 

II.1.j) Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto v yhodnocení 
včetně výsledk ů vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 

Cílem zpracované Změny č. 6 je především vytvoření podmínek pro posílení 
hospodářského  pilíře, ochranu obyvatel před povodněmi  a zpřesnění prvků ÚSES, a tím 
přispění ke stabilizaci environmentálního pilíře. Celkově tak Změna č. 6 přispívá k vyváženosti 
pilířů udržitelného rozvoje území.  

Změna č. 6 v maximálně možné míře zohledňuje současné přírodní a krajinné hodnoty, a to 
tím, že buď do nich svým vlivem nezasahuje nebo její vliv není významný.  

Návrhy rozvojových ploch  obsažené ve Změně č. 6 by měly přispět k podpoře a rozvoji 
cestovního ruchu, a to nejen pro návštěvníky území, ale i pro vlastní obyvatele. Zároveň by tak 
využití těchto ploch mělo přispět ke zvýšení nabídky pracovních míst a podpoře navazujících 
podnikatelských aktivit neohrožujících životní prostředí. Změna č. 6 zároveň vymezuje plochu pro 
umístění stavby zvyšující protipovodňovou ochranu území – poldr. 

Realizací ploch navržených Změnou č. 6 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. Změna č. 6 nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany PO 
Králický Sněžník. Mírně pozitivní vliv má Změna č. 6 na zvýšení retenční schopnosti krajiny 
a v protipovodňových opatřeních, a to návrhem plochy pro umístění suchého poldru. 

Změna č. 6 nezhoršuje životní podmínky obyvatel obce, neboť plochy umisťuje mimo obytné 
plochy do míst, která navazují na stávající areály stejného využití. Plocha pro umístění poldru je 
umístěna mimo ZÚ a stejně jako v případě visuté lávky zasahuje do místního prvku ÚSES, jehož 
funkčnost tím však  není významně omezena. 

      Změna č. 6 podporuje hospodářský rozvoj území, neboť navrhuje rozšíření stávajících 
sportovních areálů, a tím podporuje zvýšení potenciálu rekreační a sportovní nabídky. Nepřímo pak 
může vyvolat i další potřeby návštěvníků, jako je ubytování a služby, které je možné provozovat 
v plochách dle stávající platné ÚPD a v souladu s platnou legislativou. 

        Změna č. 6 nezasahuje do stávajících ploch podporujících soudržnost obyvatel obce. Plochy 
obsažené ve Změně č. 6  posilují sportovní a rekreační vyžití území. 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 území Dolní 
Moravy. 

       Při zpracování Změny č. 6 bylo vycházeno z dostupných informací, poskytnutých dat, 
jednání s objednatelem, pořizovatelem a vlastních terénních průzkumů. Zjištěná rizika se promítla do 
Změny č. 6, resp. do návrhu opatření pro snížení rizik, obsažených v Posouzení Změny č. 6 
z hlediska vlivů na životní prostředí, neboť se jedná o opatření technického charakteru, která nelze 
přímo zakotvit ve Změně č. 6. 

      Změna č. 6 navazuje většinou nově navrhovaných ploch na stávající areály stejného využití, 
ve kterých některé plochy upravuje nebo navrhuje k rozšíření. Veškerá technická infrastruktura tak  
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bude bezprostředně navazovat na již stávající, které jsou kapacitně vyhovující a budou pouze 
rozšířeny v rámci přípustného využití ploch. 

 Změna č. 6  obsahuje návrhy na dočasné odnětí PUPFL, které je umístěno do ploch s méně 
kvalitními porosty. Pro eliminaci možného zvýšeného odtoku vody z ploch jsou vytvořeny podmínky 
pro zbudování povrchových drenáží pro umožnění vsaku do podloží. 

Z ekologického hlediska bude realizací Změny č. 6 mírně  dotčen krajinný ráz. Zmírňující 
opatření v tomto směru jsou především technického rázu a spočívající ve vhodnosti použitých 
konstrukcí a jejich povrchových úprav. Z netechnických opatření se jedná především o citlivé 
a přírodě blízké terénní úpravy a ozelenění. 

 Změnou č. 6 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.   

      Řešené území svou polohou, osídlením a využíváním krajiny má nejvíce stabilní ekologický 
pilíř. Změna č. 6  toto postavení maximálně respektuje, stabilizuje jeho jednu část (ÚSES)  a pouze 
mírně ovlivňuje ostatní. Zároveň přispívá ke zvýšení protipovodňové ochrany území a zvýšení 
retence v krajině (poldr). 

Zbývající pilíře, ekonomický a sociální, jsou méně stabilními. Ekonomický pilíř se ve 
Změně č. 6 posiluje plochami sjezdových tratí a plochami občanského vybavení. Jeho 
posílením může dojít i k mírnému posílení sociálního pilíře. Realizací Změny č. 6 budou 
vytvořena nová pracovní místa a v návaznosti na využívání ploch může být vyvolána potřeba 
tvorby doplňkových služeb a s nimi spojených dílčích podnikatelských aktivit. Nepřímý dopad 
oživení zaměstnanosti se projeví v posílení sociálního pilíře, protože může vytvořit podmínky 
pro zvýšení soudržnosti obyvatel. 

        Tím vytváří podmínky pro udržitelné žití pro generace budoucí, a to jak v uchování 
stávajících přírodních hodnot, tak v posílení hospodářského a sociálního pilíře.  

       Ochrana krajiny, která vznikla historickým a geologickým vývojem a prošla kulturním 
vývojem, na němž se podílel člověk, nemůže bez pravidelné činnosti člověka existovat 
v podobě, jak ji známe dnes. Úkolem územního plánování je udržet a rozvíjet hodnoty řešeného 
území v duchu udržitelného žití. Stoupající potřeby člověka v kontrastu s ochranou přírody 
a krajiny vedou ke střetům, které je třeba řešit. Ve Změně č. 6 jsou tyto mírně negativní střety 
do značné míry eliminovány, a to jak výběrem lokalit, tak především návrhem využití. 

Změna č. 6 svým řešením pozitivně přispívá k vytvoření územních podmínek pro 
předcházení možných rizik (zhoršení kvality životního prostředí, eroze, nezaměstnanost, 
sociální segregace), které by mohly negativně ovlivnit potřeby života současné generace. 

           Zpracovatel tohoto Vyhodnocení Změny č. 6 vyhodnotil jeho přínos pro udržitelný rozvoj 
řešeného uzemí a konstatuje, že udržitelný rozvoj je možný za podmínek navrhovaných 
opatření uvedených v kap. 8 Posouzení Změny č. 6 územního plánu obce Dolní Morava 
z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí (Svazek A.). 
        Tato navrhovaná opatření svým charakterem a rozsahem náleží do dalších stupňů 
projektové dokumentace a jsou tak mimo rámec Změny č. 6.  
 

Závěr 

     Je možno konstatovat, že realizace Zm ěny č. 6 nebude mít významný negativní vliv na 
obyvatelstvo ani na životní prost ředí a přispěje k hospodá řskému rozvoji obce.   

 

 

II.1.k) Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 
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II.1.l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohled něno, 
s uvedením závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky nebo 
podmínky zohledn ěny nebyly 

  

Stanovisko KrÚ Pk odboru životního prostředí a zemědělství k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí bylo KrÚ Pk vydáno dne 18. 11. 2013 pod č.j. KrÚ 79390/2013/OŽPZ/CH. Toto 
stanovisko je souhlasné za respektování 10 podmínek. Podmínky byly do Změny č. 6  
zapracovány takto:  

 

ad 1) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 

ad 2) vztahuje se k etapě realizace záměrů 

ad 3) jde o obecně platný právní požadavek 

ad 4) jde o obecně platný právní požadavek 

ad 5) zapracováno do kapitoly II.1.i) 

ad 6) z části se vztahuje k etapě projektové přípravy záměru, 

 z části zapracováno do kapitoly II.1.i) 

ad 7) z části zapracováno do kapitoly II.1.i), 

 z části obecně platný právní požadavek 

ad 8) z části se vztahuje k etapě projektové přípravy záměru, 

 z části zapracováno do kapitoly II.1.i), 

 z části obecně platný právní požadavek 

ad 9) vztahuje se k etapám projektové přípravy a realizace záměru 

ad 10) vztahuje se k etapě monitoringu realizace Změny č. 6, nikoliv jejího pořízení. 

  

Z výše uvedeného je možné konstatovat, že stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí bylo zohledněno v plném rozsahu. 

 

 

II.1.m) Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území 
a vyhodnocení pot řeby vymezení zastavitelných ploch 

 Změna č. 6 řeší pouze vymezení ploch občanského vybavení (tělovýchova, sport), 
plochy sjezdové trati, plochy vodní a vodohospodářské a aktualizaci koncepce ÚSES – 
zpracování tohoto vyhodnocení je proto bezpředmětné. 

 

 

II.1.n) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení 
na zemědělský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkce lesa 

Změna č. 6 navrhuje nový zábor zemědělského půdního fondu i pozemků určených k plnění 
funkcí lesa – viz následující tabulka.  
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Plochy dočasného záboru budou po ukončení jejich jiného využití uvedeny do původního 
stavu PUPFL.  

 

Označení 
vymezené 

plochy 

Stanovené 
využití 

Zábor ZPF (ha) Zábor PUPFL (ha) 

Celkem T řída 
ochrany 

Kód 
BPEJ 

Celkem Trvalý Do časný 

1H
6 plocha vodní a 

vodohospodářská – 
hráz poldru 

0,048 

0,074 

0,438 

I. 

III. 

V. 

83401 

85011 

86701 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 plochy občanského 
vybavení 

(tělovýchova, sport) 

1,427 V. 93644 - - - 

46 sjezdová trať - - - 2,439  2,439 

56 plochy občanského 
vybavení 

(tělovýchova, sport) 

- - - - 0,022 - 

66 plochy občanského 
vybavení 

(tělovýchova, sport) 

- - - - 0,048 - 

76 plochy občanského 
vybavení 

(tělovýchova, sport) 

- - - - 0,046 - 

86 plochy občanského 
vybavení 

(tělovýchova, sport) 

- - - - 0,046 - 

Navrácení ploch do ZPF a PUPFL 

110 plocha občanského 
vybavení (vyjma 

tělovýchovy a 
sportu) 

0,68 - - - - - 

136 plochy občanského 
vybavení 

(tělovýchova, sport) 

6,06 - - - - - 

137 plochy občanského 
vybavení 

(tělovýchova, sport) 

56,67 - - - - - 

75 sjezdová trať - - - 1,65 - 1,65 

 

Odborný odhad záboru ZPF pro hráz poldru 1H
6 je zpracován na základě konzultace 

s odborným pracovištěm Povodí Moravy, a.s.,  a činí celkem 0,56 ha. 

Zábor PUPFL v plochách 56, 66, 76 a 86 bude pouze v rozsahu nezbytném pro 
vybudování nástupního a výstupního objektu Stezky korunami stromů a nástupního 
a výstupního objektu Visuté lávky. 

Dle sdělení předkladatele záměrů, dotýkajících se PUPFL (46, 56, 66, 76, 86), byly tyto 
záměry před zahájením prací na Změně č. 6 na místě samém předběžně projednány 
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s odborným lesním správcem – zástupcem LS Hanušovice z hlediska řešení nejvhodnějšího pro 
zachování lesa a dopad na okolní lesní porost.  

Zpřístupnění nástupních a výstupních objektů v plochách 56, 66, 76 a 86 bude realizováno 
ze současných ploch sjezdové trati v současném areálu zimních sportů s využitím lanové dráhy 
pro vertikální dopravu k plochám 56, 66 a  76. Plocha 86 bude napojena na současnou síť lesních 
účelových komunikací, využívaných pro pěší turistické trasy (v Koordinačním výkresu modrá 
čárkovaná čára) bez nároku na dotčení PUPFL. 

 Plochy 110, 136 a 137 byly navrženy již v původním ÚPO, plocha 75 byla vymezena ve 
Změně č. 5. 

 Rozsah ploch navracených do ZPF tedy výrazn ě převyšuje rozsah ploch 
navržených Zm ěnou č. 6 k odn ětí ze ZPF.  

Rozsah ploch navracených do PUPFL činí cca 2/3 rozsahu ploch navržených 
Změnou č. 6 k dočasnému odn ětí z PUPFL. Trvalé odn ětí z PUPFL je navrženo v rozsahu 
0,162 ha. 

 

II.1.o) Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 

 

Námitky uplatn ěné v rámci ve řejného projednání:  

Josef Dole ček, Dolní Morava . Vedeno pod EČ: 1731/2014 ze dne 3. 2. 2014 

Obsah námitky: Nesouhlasím se změnami, které jsou navrženy ve změně č. 6 územního plánu 
obce Dolní Morava, které se týkají pozemků v mém vlastnictví. Změny, které jsou v tomto plánu 
obsaženy a které níže vymezím, by způsobily vážné problémy nejen na pozemcích dotčených 
přímo územním plánem, ale také na pozemcích přilehlých, ať již v mém vlastnictví, či vlastnictví 
jiných osob.  

Vymezení území dotčené námitkou: Jedná se o území p.p.č 2002 v k.ú. Dolní Morava – 
v návrhu se jedná o území Z50, BV; dále pak p.p.č. 606/2 v k.ú Dolní Morava – území 
označené v návrhu územního plánu jako území MC 14 – biocentrum, K27 (var. B), K28 (var. A) 
– suchý poldr. Území p.p.č. 606/2 v k.ú. Dolní Morava – území označené v návrhu územního 
plánu jako území MC 14 – biocentrum.  

Odůvodnění námitky: Území p.p.č 2002 v k.ú. Dolní Morava – v návrhu se jedná o území Z50, 
BV – v tomto případě nesouhlasím se změnou využití pozemku na plochu bydlení a s vynětím 
ze zemědělského půdního fondu. Trvám na zachování pozemku, co by trvalého travního 
porostu s ochranou zemědělského půdního fondu a na zachování plochy využití – zemědělská 
půda. Na tomto trvám z důvodu toho, že tento pozemek pronajímám k zemědělskému využití a 
nikdy do budoucna nepočítám s jiným než zemědělským využitím tohoto pozemku. 

Území p.p.č. 606/2 v k.ú. Dolní Morava – území označené v návrhu územního plánu jako území 
MC 14, K27 (var. B), K28 (var. A) – suchý poldr. Toto území je navržené, coby území plochy W 
– plochy vodní a vodohospodářské – plocha záplavy poldru. V žádném případě nesouhlasím 
s využitím tohoto pozemku tímto způsobem. Tento záměr by neovlivnil pouze tento pozemek, 
ale ovlivnil by velmi nepříznivým způsobem i další pozemky, a to p.p.č 603, 602, 606/1, 79/2, a 
79/1 v k.ú. Dolní Morava. Pozemky s p.p.č. 603, 602, 606/1, 79/2 a 79/1 v k.ú. Dolní Morava 
jsou položeny výškově obdobně jako pozemek p.p.č. 606/2 v k.ú. Dolní Morava, z tohoto 
důvodu by došlo k rozlití vody nejen po tomto pozemku, ale také na další pozemkové parcely 
výše uvedené, z toho na p.p.č. 79/2 se nachází stavba s číslem popisným 11 a dále pak na 
pozemkové parcele č. 79/1 se nachází stavba s číslem popisným 2. Obě tyto stavby by tak byly 
ohroženy záplavami a vzhledem k poldru a blízkosti k řece Moravě by se nacházely v záplavové 
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oblasti. Stavba č.p. 2 je novou stavbou – dílnou, kterou jsem celý život budoval z již zdaněných 
finančních prostředků a je zdrojem obživy jak pro mne, tak v současnosti pro mého syna a 
v budoucnu i pro mého dalšího syna, z tohoto důvodu nesouhlasím se záměrem vybudování 
poldru v jižní části katastrálního území Dolní Morava. Tento záměr navíc neřeší záplavy majetku 
občanů obce Dolní Morava, je z mého pohledu naprosto nesmyslnou variantou řešení 
„povodňového plánu“ obce Dolní Morava. Navíc kolem řeky Moravy na pozemku p.p.č. 606/2 
v k.ú. Dolní Morava se vyskytuje lilie zlatohlavá, která je zákony ČR chráněna jako ohrožený 
druh. Tato rostlina se vyskytuje také dále na pozemku č. 2118 v k.ú. Červený Potok. 

Dále nesouhlasím s umístěním biokoridoru označeného jako MK 11 na pozemku p.p.č. 602 
v k.ú. Dolní Morava, tento pozemek je ze severu přilehlý k místní komunikaci č.p.p. 707 v k.ú. 
Dolní Morava, a je od této komunikace oddělen plotem, z toho důvodu není vhodné, aby 
vzhledem k existenci místní komunikace byl biokoridorem, neboť z tohoto důvodu není možný 
volný pohyb zvířat, biokoridor je touto komunikací přerušený. Vzhledem k neustálému 
porušování vlastnických práv ze strany cizích osob určitě nebudu rušit již postavený plot, který 
alespoň z části omezuje pohyb nežádoucích osob po mých nemovitostech. 

Nesouhlasím také s vytyčením biocentra označeného jako MC 14 na pozemku p.p.č. 606/2 
v k.ú. Dolní Morava, tento pozemek byl využíván jako orná půda a navíc nemá návaznost na 
žádný biokoridor, návaznost na biokoridor MK 11 je přerušena místní komunikací č.p.p. 707 
v k.ú. Dolní Morava. Na tomto pozemku jsou vysázeny ovocné stromy, které jsou stále 
plodonosné. Do budoucna uvažuji o oplocení pozemku, neboť dochází k neustálému 
porušování vlastnického práva cizími občany a hrubému porušování zásad slušného chování 
z jejich strany, z tohoto důvodu uvažuji o oplocení tohoto pozemku, což by nebylo možné, 
kdyby byla schválena změna č. 6 územního plánu obce Dolní Morava. 

 
- Části námitky týkající se zastavitelné plochy Z 50 se VYHOVUJE. 

Odůvodnění: Změnou č. 6 ÚPO Dolní Morava není vymezována zastavitelná plocha Z 50 
zahrnující p.p.č. 2002 v k.ú. Dolní Morava (zastavitelná plocha Z 50 je prověřována v současné 
době pořizovaném Územním plánu Dolní Morava). Předmětný pozemek je součástí 
nezastavěného území, plochy zemědělského půdního fondu.  

 
- Části námitky týkající se vymezení poldru v k.ú. Dolní Morava se NEVYHOVUJE. 

Odůvodnění: Protipovodňové opatření v k.ú. Dolní Morava bylo vymezeno Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) vydanými dne 29. 4. 2010, jako veřejně 
prospěšné opatření PPO1 – poldr Červený potok II; tok Morava. PPO1 bylo do Změny č. 6 ÚPO 
Dolní Morava zapracováno v souladu s § 36 odst. 5 a s § 54 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Z uváděných ustanovení stavebního 
zákona tedy vyplývá, že ZÚR Pk jsou závazné pro pořízení Změny č. 6 ÚPO Dolní Morava a je 
zákonnou povinností obce Dolní Morava uvést svou územně plánovací dokumentaci do souladu 
se ZÚR Pk. Protože je PPO1 vymezeno nadřízenou územně plánovací dokumentací, tj. ZÚR Pk 
a je vymezováno ve veřejném zájmu, nelze vlastníkovi pozemků vyhovět. V § 18 odst. 5 
stavebního zákona je uváděno, že „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem 
umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně 
plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.“ V současné době platná územně plánovací 
dokumentace obce Dolní Morava umístění těchto staveb, zařízení a jiných opatření výslovně 
nevylučuje, ba naopak v plochách zemědělského půdního fondu (do kterých p.p.č. 606/2 a 
p.p.č. 606/1 patří) podmíněně umožňuje umisťovat stavby a zařízení pro protierozní ochranu a 
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optimalizaci vodního režimu.  

Uváděné pozemky p.p.č. 603, 602, 606/1, 606/2 a st.p.č. 79/2 a 79/1 jsou celé nebo převážnou 
částí své výměry již v současné době součástí záplavového území Q100. P.p.č. 603, 602, 606/1 
a 606/2 jsou převážnou částí své výměry součástí aktivní zóny záplavového území. Z toho, že 
jsou pozemky součástí aktivní zóny záplavového území samo o sobě vyplývá, že je jejich 
zaplavení v případě povodní předpokladatelné i bez vymezení předmětného protipovodňového 
opatření. Při zapracování PPO1 do Změny č. 6 ÚPO Dolní Morava byla vymezena záplava 
poldru po vrstevnici tak, aby bylo možné předejít škodám na majetku v zastavěném území obce 
Dolní Morava.  

Na úrovni územně plánovací dokumentace obce nelze řešit záplavy majetku občanů obce Dolní 
Morava. Majetkové vztahy jsou řešeny až v dalších stupních projektové dokumentace, kdy je 
známo konkrétní technické řešení záměru.  

Výskyt a ohrožení chráněných druhů byl prověřen v rámci zpracování „Posouzení z hlediska 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění.“ Na str. 28 této dokumentace, která je nedílnou součástí Změny č. 6 ÚPO 
Dolní Morava je uvedeno „V charakteristickém podrostu byl na okraji plochy potvrzen výskyt 
dvou ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, 
lilie zlatohlavé a oměje pestrého, jejichž biotop ale nebude realizací záměru dotčen. 

 
- Části námitky týkající se biokoridoru MK 11 se VYHOVUJE. 

Odůvodnění: Biokoridor MK 11 je biokoridorem vedeným p.p.č. 5006/5, tj. řekou Moravou a 
jejími břehovými partiemi. Biokoridor MK 11 je tedy veden parcelou přímo sousedící s p.p.č 602 
v k.ú. Dolní Morava, ale ne přímo po ní. 

 
- Části námitky týkající se biocentra MC 14 se NEVYHOVUJE. 

Odůvodnění: Biocentrum MC 14 nebylo vymezeno Změnou č. 6 ÚPO Dolní Morava, ale 
Územním plánem obce Dolní Morava v roce 2001. Biocentrum je vymezeno z téměř celé části 
v záplavovém území Q100 a jeho aktivní zóně. Aktivní zóna musí zůstat nezastavitelná a nelze 
v ní ani realizovat oplocení pozemků, proto je i vymezení lokálního biocentra v tomto místě 
vhodné. Přerušení lokálního biokoridoru mokřadního typu je možné zpevněnou plochou v délce 
50 m. Návaznost MC 14 na MK 11 není tedy komunikací p.p.č. 707 v k.ú. Dolní Morava 
narušena a funkčnost prvků územního systému ekologické stability zůstává zachována.  

  

Ing. Old řich Fiala, CSc ., Břeclav , vedeno pod EČ: 730/2014 ze dne 16. 1. 2014 

Obsah námitky: Nesouhlasím se zařazením mých pozemků, v rámci územního plánu obce, do 
poldrů řeky Moravy 

Vymezení území dotčené námitkou: jde o pozemky p.č. 5892 a p.č. 5009 v k.ú. Velká Morava 

Odůvodnění námitky: Je prováděn zásah do mých vlastnických práv, bez mého souhlasu, bez 
podání jakékoliv informace, či ohlášení a bez sebemenších projednání dopadů a vzniklých 
omezení. Zásahem je omezena využitelnost území a finanční znehodnocení dotčených ploch.  

 
- Námitce se NEVYHOVUJE. 

Odůvodnění: Protipovodňové opatření v k.ú. Dolní Morava bylo vymezeno Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) vydanými dne 29. 4. 2010, jako veřejně 
prospěšné opatření PPO1 – poldr Červený potok II; tok Morava. PPO1 bylo do Změny č. 6 ÚPO 
Dolní Morava zapracováno v souladu s § 36 odst. 5 a s § 54 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Z uváděných ustanovení stavebního 
zákona tedy vyplývá, že ZÚR Pk jsou závazné pro pořízení Změny č. 6 ÚPO Dolní Morava a je 
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zákonnou povinností obce Dolní Morava uvést svou územně plánovací dokumentaci do souladu 
se ZÚR Pk. Protože je PPO1 vymezeno nadřízenou územně plánovací dokumentací tj. ZÚR Pk, 
a je vymezováno ve veřejném zájmu, nelze vlastníkovi pozemků vyhovět. V § 18 odst. 5 
stavebního zákona je uváděno, že „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem 
umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně 
plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.“ V současné době platná územně plánovací 
dokumentace obce Dolní Morava umístění těchto staveb, zařízení a jiných opatření výslovně 
nevylučuje, ba naopak v plochách zemědělského půdního fondu (do kterých p.p.č. 5892 a p.p.č. 
5009 patří) podmíněně umožňuje umisťovat stavby a zařízení pro protierozní ochranu a 
optimalizaci vodního režimu.  

Podrobnost dokumentace územního plánu neumožňuje řešit vlastnické vztahy v území, 
územním plánem jsou vymezovány pouze plochy pro realizaci záměrů, jejichž technické řešení 
bude upřesněno až v následujících fázích projektové dokumentace. Souhlasy vlastníků jsou 
tedy vyžadovány až při řízení o umístění stavby. Informace o projednávání Změny č. 6 ÚPO 
Dolní Morava byly zveřejňovány prostřednictvím veřejné vyhlášky, jak je vyžadováno stavebním 
zákonem. V každé fázi zveřejnění Změny č. 6 ÚPO Dolní Morava byla poskytnuta zákonná 
lhůta pro podání připomínek a při řízení o územním plánu také námitek. Obdobným způsobem 
byly zveřejňovány Zásady územního rozvoje Pardubického kraje. 

Jelikož se oba namítané pozemky nachází v aktivní zóně záplavového území, nedojde 
vymezením PPO1 k jejich znehodnocení.  Dle § 68 odst. 2 a 3 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů v platném znění náleží vlastníkovi pozemků náhrada za 
škodu způsobenou řízeným rozlivem povodní:  

„Za škodu vzniklou řízeným rozlivem povodní na půdě, polních plodinách, lesních porostech a 
stavbách v území podle odstavce 1 náleží poškozenému náhrada, kterou poskytuje v penězích 
stát zastoupený Ministerstvem zemědělství. Výše náhrady za škodu způsobenou na půdě nebo 
stavbě se stanoví v závislosti na výši nákladů nezbytných na uvedení půdy nebo stavby do 
původního stavu, včetně nákladů na odstranění nežádoucích naplavenin, výše náhrady za 
škodu způsobenou na polních plodinách v závislosti na tržních cenách polních plodin v době 
rozlivu, včetně nákladů na likvidaci poškozených polních plodin; výše náhrady za škodu 
způsobenou na lesních porostech se stanoví podle lesního zákona 33a). Postup při zjišťování a 
uplatňování náhrady škody a postup při určení její výše stanoví vláda nařízením.“ 

„Náhrada náleží rovněž za finanční újmu vzniklou pozbytím nároku na dotaci, poskytovanou na 
základě zákona o zemědělství, který poškozený pozbyl v souvislosti s řízeným rozlivem 
povodně.“ 

 

II.1.p) Vyhodnocení p řipomínek 

Připomínky uplatn ěné v rámci spole čného jednání:  v rámci společného jednání nebyly 
uplatněny žádné připomínky. 

Připomínky uplatn ěné v rámci ve řejného projednání:  

Jaroslav Pa řízek, Červený Potok  – vedeno pod EČ: 1842/2014 ze dne 5. 2. 2014 

Připomínka: Nesouhlasím s protipovodňovým opatřením vymezeným změnou č. 6 ÚPO Dolní 
Morava 

Odůvodnění: Dojde k zaplavení pozemků v mém vlastnictví v k.ú. Č. Potok 
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- Připomínce NENÍ Zm ěnou č. 6 ÚPO Dolní Morava vyhov ěno. 

Odůvodnění: Protipovodňové opatření v k.ú. Dolní Morava bylo vymezeno Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) vydanými dne 29. 4. 2010, jako veřejně 
prospěšné opatření PPO1 – poldr Červený potok II; tok Morava. PPO1 bylo do Změny č. 6 ÚPO 
Dolní Morava zapracováno v souladu s § 36 odst. 5 a s § 54 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Z uváděných ustanovení stavebního 
zákona tedy vyplývá, že ZÚR Pk jsou závazné pro pořízení Změny č. 6 ÚPO Dolní Morava a je 
zákonnou povinností obce Dolní Morava uvést svou územně plánovací dokumentaci do souladu 
se ZÚR Pk. Protože je PPO1 vymezeno nadřízenou územně plánovací dokumentací, tj. ZÚR 
Pk, a je vymezováno ve veřejném zájmu, nelze vlastníkovi pozemků vyhovět. V § 18 odst. 5 
stavebního zákona je uváděno, že „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem 
umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně 
plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.“ V současné době platná územně plánovací 
dokumentace obce Dolní Morava umístění těchto staveb, zařízení a jiných opatření výslovně 
nevylučuje.  

 

Poučení: 

Proti Změně č. 6 ÚPO 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  

 

 


