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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Seznam podkladů 

Podkladem pro práce na Vyhodnocení vlivů Změny č. 6 na udržitelný rozvoj území 
byly zejména následující materiály: 

� Změna č. 6 Územního plánu obce Dolní Morava (Návrh pro zpracování VVURÚ), 
SURPMO, a.s. - Projektové středisko Hradec Králové, květen 2013  

� Politika územního rozvoje ČR 2008, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

� Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, AURS spol. s r.o. 

� Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, Krajský úřad 
Pardubického kraje, srpen 2010 

� Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Králíky, 
listopad 2012, EKOTOXA s.r.o. 

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

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

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

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

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

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

- 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, EMPLA AG, spol. s r.o. Hradec Králové, červen 2013 

- Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – 
Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava, J. Losík, A. Háková, červen 2013 

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

 

EIA  Environmental Impact Assessment (hodnocení vlivu na životní 
prostředí) 

EVL evropsky významná lokalita 

Natura 2000  evropská soustava chráněných území 

NPR                          Národní přírodní rezervace 

ORP   obec s rozšířenou působností 

OSN                           Organizace spojených národů 

PO   ptačí oblast 

PUPFL   pozemek určený k plnění funkce lesa 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 2008 

SEA   Strategické posuzování životního prostředí 

SO   správní obvod  

SÚ   sídelní útvar 

SWOT   analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb projektu 

ÚAP   územně analytické podklady 

ÚP   územní plán 

ÚPD   územně plánovací dokumentace 

ÚPO   územní plán obce 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

VKP   významný krajinný prvek 

ZCHÚ   zvláště chráněné území 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZÚR Pk  Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
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ÚVOD 

 
Udržitelný rozvoj je považován za rámec strategie civilizačního rozvoje. Vychází 

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

Podstatou udržitelnosti je postupné naplňování tří základních cílů: 

- sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech, 

- účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, 

- udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

Jedním z úkolů územního plánování, stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je také vyhodnocení vlivů ÚPD na 
vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území – tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. Jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí (zpracované dle přílohy 5 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ke stavebnímu zákonu) a posouzení vlivu na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast (tzn. lokality soustavy Natura 2000), pokud příslušný orgán 
ochrany přírody svým stanoviskem takový vliv nevyloučil.  
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 6 ÚPO DOLNÍ MORAVA 
(DÁLE JEN ZMĚNA Č. 6)  NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

           Vyhodnocení vlivů Změny č. 6 na životní prostředí je samostatnou součástí tohoto 
dokumentu – dokumentace Posouzení Návrhu zm ěny č. 6 územního plánu obce Dolní 
Morava z hlediska vliv ů na životní prost ředí, zpracováno ve smyslu  §10i  zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a dle p řílohy zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – SAMOSTATNÝ 
SVAZEK. 

Na základě stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje k návrhu zadání Změny 
č. 6 ÚPO Dolní Morava vydaného pod č.j. KrÚ74520/2012/OŽPZ/PI ze dne 21. 12. 2012 bylo 
požadováno posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších novel. 

Oblasti, na které je zejména kladen důraz jsou: Vyhodnocení vlivů na PUPFL, ZPF, 
krajinný ráz a ochranu přírody, včetně vlivů na území soustavy Natura 2000.  

Změna č. 6 byla posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí – zpracovatel EMPLA 
AG spol. s r.o., ul. Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, autorizovaná osoba Ing. 
Vladimír Plachý – držitel odborné způsobilosti číslo 182/OPV/93 z 21. 1. 1993. 

 

          V závěru Posouzení je konstatováno, že z realizace ploch předkládaných 
v Návrhu zm ěny č. 6 ÚPO Dolní Morava, za p ředpokladu standardního pr ůběhu 
stavebních prací a provozu plánovaných zám ěrů na těchto plochách, p ři respektování 
platné legislativy ČR a doporu čení uvedených v textu Posouzení, nevyplývají pro 
obyvatelstvo ani pro životní prost ředí žádné významné negativní vlivy a ú činky 
narušující kvalitu života nebo stav životního prost ředí v daném území. 
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 6 ÚPO NA EVROPSKY 
VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI 
 
 
           Hodnocení vlivů Změny č. 6 na území soustavy Natura 2000 (tj. EVL a PO) je 
přílohou Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí (viz kapitola A) 
– s názvem Hodnocení vliv ů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. – Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava,  a je jeho nedílnou sou částí  – 
SAMOSTATNÝ SVAZEK. 

           Řídí se současnými platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění, Stavebním zákonem a jeho prováděcími 
vyhláškami. Požadavek na zpracování vyhodnocení vychází ze skutečnosti, že příslušný 
orgán ochrany přírody – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství ve svém stanovisku k návrhu Zadání změny  č. 6 ÚPO Dolní Morava, čj. 
13019/2012/OŽPZ/VR ze dne 25. 2. 2013 vyloučil významný vliv na EVL Tichá Orlice 
a nevyloučil významný vliv na PO Králický Sněžník. 

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

 

V závěru Hodnocení  je konstatováno, že Zm ěna č. 6 ÚPO Dolní Morava nemá  
významný negativní vliv na celistvost a p ředměty ochrany PO Králický Sn ěžník. 

 
 
 

C.   VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  NA  SKUTEČNOSTI  ZJIŠTĚNÉ V 
 ÚZEMNĚ  ANALYTICKÝCH  PODKLADECH 
 

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

Vyhodnocení vlivů Změny č. 6 ve vztahu k RURÚ SO ORP Králíky je uvedeno 
v následujících tabulkách (v členění dle vyhlášky č. 500/2012 Sb.) a textu. 

 

Vysvětlivky k tabulkám: 

Stránky:  S – silné stránky 

  W – slabé stránky 

  O – příležitosti 

  T – hrozby 
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01 Horninové prost ředí a geologie není Zm ěnou č. 6 dot čeno. 

 

02 Vodní režim 
Stránky Hodnocení ÚAP Vliv Změny č. 6 

S Množství zalesněných a zatravněných ploch 
zadržujících vodu v území. 

Celé území zasahuje do CHOPAV Žamberk – 
Králíky – velké zásoby podzemních vod. 

Minimální změny stávající 
struktury území. 

Nejsou navrženy plochy 
jejichž využitím by bylo 
ohroženo množství a kvalita 
podzemních vod. 

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

Změna č. 6 navrhuje plochu 
pro umístění suchého poldru 

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

Změna č. 6 vytváří 
předpoklady pro zrychlení 
jednání s vlastníky. 

 

03 Hygiena životního prost ředí – není Zm ěnou č. 6 ovlivn ěno. 

04 Ochrana p řírody a krajiny 
Stránky Hodnocení ÚAP Vliv Změny č. 6 

S Ptačí oblast NATURA 2000 – Králický Sněžník. 

 

 

Regionální a lokální prvky ÚSES. 

Změna č. 6 nemá významný 
negativní vliv na celistvost 
ani předmět ochrany Po 
Králický Sněžník. 

Změna č. 6 zpřesnila prvky 
ÚSES. Realizací ploch 16 a 
vysuté lávky budou mírně 
ovlivněny lokální prvky ÚSES 

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

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

Změna č. 6 nemá významný 
negativní vliv na stav 
životního prostředí v obci. 

Změna č. 6 zpřesnila prvky 
ÚSES prostorově je plně 
funkční a napojitelný na 
ÚSES okolních obcí. 

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

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

Změna č. 6 nenavrhuje 
plochy jejichž využitím by 
došlo k významnému 
ovlivnění krajinného rázu. 

 

Změna č. 6 využívá 
stávajícího potenciálu všech 
tří pilířů udržitelného rozvoje, 
které nadále posiluje. 
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05  Zemědělský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa  

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv Změny č. 6 

S Zemědělský půdní fond tvoří 21,3 % z celkové 
výměry. 

 

Lesní pozemky tvoří 73,9 % z celkové výměry. 

Změna č. 6 zabírá 1,427 ha 
ZPF a do ploch ZPF navrací 
celkem 73,41 ha. 

Změna č. 6 dočasně zabírá 
2,439 ha PUPFL a do ploch 
PUPFL navrací 1,65 ha. 

O Budování biocenter a biokoridorů lesního typu 
v rámci komplexních pozemkových úprav. 

Změna č. 6 zpřesnila prvky 
ÚSES čímž vytvořila 
předpoklady pro budování 
(zkvalitnění) prvků ÚSES. 

T Zábor nejkvalitnějších půd třídy ochrany I. a II. 
pro výstavbu. 

 

Zábor lesních pozemků pro výstavbu 
rekreačních areálů. 

Změna č. 6 navrhuje zábor 
pouze na půdách V. třídy 
ochrany. 

Změna č. 6 navrhuje zábor 
PUPFL pouze pro plochy 
občanského vybavení. 

 

 

06 Veřejná dopravní a technická infrastruktura není Zm ěnou č. 6 dot čena. 

 

07 Sociodemografické podmínky 

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv Změny č. 6 

O Podpora nových pracovních příležitostí v území. Změna č. 6 navrhuje plochy 
s předpokladem jejich využití 
podporující zvýšení 
návštěvnosti území a tím i 
možnosti zvýšení pracovních 
míst a pracovních příležitostí  
v obci. 

 

08 Bydlení není Zm ěnou č. 6 dot čeno. 

 

09 Rekreace 

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv Změny č. 6 

S Malebná krajina s vysokým turistickým 
potenciálem pro letní i zimní rekreaci. 

 

Lyžařské areály. 

Změna č. 6 navrhuje plochy 
pro zvýšení využití této silné 
stránky území. 

Změna č. 6 navrhuje změny 
v uspořádání ploch pro 
sjezdové lyžování. 

 

W Rozvoj rekreace se střetává se zájmy ochrany Změna č. 6 minimalizuje 
střety se zájmy ochrany 
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přírody. 

 

 

 

Chybí nabídka volnočasových aktivit v jarním a 
podzimním období. 

přírody a nenavrhuje 
rozvojové plochy do ZCHÚ 
ani nadregionálních a 
regionálních prvků ÚSES. 

Změna č. 6 navrhuje plochy 
jejichž využití je možné i 
v jarním a podzimním 
období. 

 

O Rozšíření možnosti rekreace a trávení volného 
času místních obyvatel. 

Změna č. 6 vytváří podmínky 
pro zkvalitnění a doplnění 
nabídky pro trávení volného 
času a rekreace. 

T Možný střet s ochranou přírody u nových 
rekreačních areálů – převážně sjezdovek. 

Změna č. 6 nemá významný 
negativní vliv na PO Kralický 
Sněžník a pouze ovlivní 
krajinný ráz a dva lokální 
prvky ÚSES. 

 

10 Hospodá řské podmínky 

Stránky Hodnocení ÚAP Vliv Změny č. 6 

S Významnými obory podnikání v řešeném území 
jsou převážně těžba a zpracování dřeva, 
zemědělská výroba (hlavně chov dobytka a 
péče o zatravněné plochy); důležité je také 
podnikání v cestovním ruchu (ubytování a 
služby pro turistiku a rekreaci). 

Změna č. 6 neomezuje 
současné podnikatelské 
aktivity a vytváří podmínky 
pro zvýšení jejich aktivit 
v cestovním ruchu. 

W Obyvatelé často dojíždí za prací mimo svou 
obec. 

Změna č. 6 vytváří podmínky 
pro rozvoj podnikatelské 
činnosti a tím i možnosti 
vytvoření nových pracovních 
příležitostí v obci. 

O Pokračovat v profilaci území především na 
rekreační funkcí, doplnit ji však také silnou 
základnou lesnické výroby. 

Změna č. 6 vytváří podmínky 
pro posílení rekreačních 
funkcí obce. 
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D.      VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ 
NAVRŽENÝM  ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ  
ANALITICKÝCH PODKLADECH 
 

V průběhu zpracování Změny č. 6 nebyly zjištěny skutečnosti, které by byly ovlivněny 
navrženým řešením, které by nebyly podchyceny v ÚAP SO ORP Králíky. 

 

 

E.    VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY Č. 6 K NAPLNĚNÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  PRO  ZAJIŠTĚNÍ  UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH  V POLITICE  ÚZEMNÍHO  
ROZVOJE NEBO ZÁSADADÁCH  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE 
 
     

Pro Změnu č. 6 jsou relevantní republikové priority pro zajištění  udržitelného rozvoje 
území obsažených v PÚR ČR, které jsou touto změnou naplňovány následovně: 

 

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

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 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 
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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 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 
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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 Kralického 
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.   

 

Pro Změnu č. 6 jsou relevantní krajské priority  pro zajištění  udržitelného rozvoje 
území obsažených v ZÚR Pk, které jsou touto změnou naplňovány následovně: 

(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.    

(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.  
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 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. 

 

F.    VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - 
SHRNUTÍ 
 

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 
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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 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. 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. 
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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.   


