
 
Rozdělovník  
Dotčené orgány: 

1. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží L.Svobody 

1222/12, 110 15  PRAHA 

2. Ministerstvo obrany – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 

02 PARDUBICE 

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Na Františku 32, 110 

15 PRAHA 

4. Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Hradec Králové, Resslova 1229/2A, 500 02 

HRADEC KRÁLOVÉ   

5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, územní 

pracoviště Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

6. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, 

Smetanova 1390, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

7. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, Inspektorát 

Ústní nad Orlicí, Smetanova 43, 562 06 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

8. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského 

náměstí 125, 532 11 PARDUBICE 

9. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského 

náměstí 125, 532 11 PARDUBICE  

10. MÚ Králíky – odbor VTS, Velké náměstí 5, 561 69 KRÁLÍKY  

11. MÚ Králíky – odbor ŽP, Velké náměstí 5, 561 69 KRÁLÍKY  

12. MÚ Králíky – odbor ŠKTV, Velké náměstí 5, 561 69 KRÁLÍKY  

13. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, 

Hylváty 5, 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ  

14. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, Wonkova 

1142/1, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ   

15. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královehradecký a Pardubický kraj, 

Wonkova 1143, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 

16. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum, Piletická 47/57, 500 03 

HRADEC KRÁLOVÉ 

17. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 

JESENÍK 

18. Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 KRÁLÍKY  
 

Orgán územního plánování kraje: 

19. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, 

oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, 532 11 PARDUBICE 

Sousední obce: 

20. Obec Malá Morava, Malá Morava, 788 33 HANUŠOVICE 

21. Město Staré Město, 788 32 STARÉ MĚSTO  

22. Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 KRÁLÍKY 
 

Obec, pro kterou je územní plán pořizován 
 

23. Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 KRÁLÍKY 

 

 





















Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice    Ústředna: +420 466 026 111    Fax: +420 466 026 220 
Internet: www.pardubickykraj.cz    E-mail: posta@pardubickykraj.cz    Úřední dny: pondělí a středa, 8 – 17 hod. 
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KRAJSKÝ ÚŘAD  
 

Pardubického kraje 
 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Váš dopis zn.: 6850/2014/UPaSU/JKo 
Ze dne: 11. 12. 2015  

Číslo jednací: 80313/2015/OŽPZ/Kp  
Vyřizuje: Ing. Jana Klapková   
Telefon:  466 026 514 
E-mail:    jana.klapkova@pardubickykraj.cz 
Fax:     466026429 

Datum: 12. ledna 2016             

 
 

Stanovisko k upravenému návrhu územně plánovací dokumentace   
„Změna č. 7 územního plánu Dolní Morava“ 

 
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 upravenému návrhu územně plánovací dokumentace  

„Změna č. 7 územního plánu Dolní Morava“,  
 

která navrhuje přímé dotčení (trvalý a dočasný zábor) pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(dále jen „PUPFL“). Celková navržená výměra pro odnětí PUPFL činí 5,044 ha z důvodu 
vymezení nových ploch občanského vybavení a ploch sjezdových tratí a bobové dráhy 
v těchto lokalitách: 

Katastrální 
území 

Označení 
plochy 

vymezené v 
návrhu ÚPD 

Návrh nového 
funkčního využití 

plochy 

Zábor  PUPFL 

Dočasný 
(ha) 

Trvalý 
(ha) 

CELKEM 

Dolní Morava 1
7 Občanské vybavení   0,867  0,867 

    2
7
 Sjezdová trať 1,868    1,868 

 3
7
 Bobová dráha  2,309  2,309 

Zábor PUPFL celkem 4,177 0,867 5,044 

 
Toto nové stanovisko v plném rozsahu nahrazuje stanovisko krajského úřadu jako 
orgánu státní správy lesů vydané pod č.j. KrÚ 53400/2015/OŽPZ/Se dne 15. 10. 2015. 
 
S předloženým návrhem „Změna č. 7 územního plánu Dolní Morava“ souhlasíme za 
předpokladu dodržení následujících podmínek : 

1. rozsah trvalého záboru na ploše označené v územním plánu jako 17 je (občanská 
vybavenost – rozšíření hotelu Vista) byl odsouhlasen s vlastníkem lesa a zároveň 
odborným lesním hospodářem ve výši 0,867 ha PUPFL. K této ploše uplatňujeme 
doporučení, aby využití této plochy bylo specifikováno výlučně pro takový druh 
občanské vybavenosti, které nelze z technických důvodů situovat na jiné místo, 
nikoliv však např. pro umístění parkovacích ploch apod. Před vlastní realizací 
případného odlesnění požadujeme v maximální možné míře navrhnout a následně 

Městský úřad Králíky 

Odbor územního plánování a 

stavební úřad 

Velké náměstí 5 

561 69 Králíky 

 



 



zrealizovat opatření, která sníží možné ohrožení nově vzniklé porostní stěny jako 
přirozené ochrany lesního porostu, a navrhnout vhodné ozelenění areálu, které bude 
tvořit přirozený přechod k plochám sousedících lesních porostů.  

2. Sjezdová trať navržená na ploše 27 zasahuje do lesů zvláštního určení se zvýšenou 
půdoochrannou funkcí. Vzhledem k této skutečnosti požadujeme minimalizovat 
navrženou šířku sjezdové tratě tak, aby zásah do okolního porostu neohrozil plnění 
této půdoochranné funkce. Zároveň požadujeme terénní úpravy provádět metodami 
šetrnými k půdnímu povrchu, neprovádět vytrhávání pařezů, popř. použít metodu 
frézování. 

3. Bobová dráha je navržena na ploše 37 a představuje zábor cca 2,309 ha PUPFL. 
Vlastní skutečný zábor PUPFL má být dle odůvodnění v kap. II.1.n) „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa“ ve skutečnosti snížen. Požadujeme, aby tato 
podmínka na maximální snížení navrženého záboru byla do územně plánovací 
dokumentace závazně začleněna a převzata při vlastní realizaci a dalších etapách 
povolovacích řízení tohoto záměru. 

4. Toto souhlas nenahrazuje další procesní úkony 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.  

 
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 územního plánu obce Dolní Morava 
navrhuje umístění sportovních a rekreačních staveb na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
a rovněž další požadavky na zábor PUPFL z důvodu návrhu umístění ploch zastavitelných 
s využitím pro plochy občanského vybavení. 

K návrhu územního plánu v rámci společného jednání uplatnil krajský úřad jako orgán státní 
správy lesů své stanovisko pod č.j. KrÚ 53400/2015/OŽPZ/Se dne 15. 10. 2015. Na základě 
požadavků uplatněných v tomto stanovisku předložil pořizovatel ÚPD žádost o nové 
posouzení věci spolu s návrhem na úpravu stanoviska krajského úřadu. Na základě 
doloženého souhlasného vyjádření vlastníka lesa (Lesy ČR s.p. Hradec Králové, KŘ 
Šumperk č.j. LCR913/004017/2015 ze dne 25. 11. 2015  krajský úřadu vydává toto nové 
stanovisko. 

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 
podmínky uvedené v bodech 1 až 4 tohoto stanoviska, které vyplývají z povinností daných 
orgánům státní správy lesů dbát na ochranu a zachování lesa jako významné složky 
životního prostředí a dohlížet na dodržování platných právních předpisů na úseku ochrany 
lesních pozemků a na nich rostoucích lesních porostů. 

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.  

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

          
otisk úředního razítka 

       Ing. Hejduk Josef 
           vedoucí odboru 

                                                                      v zastoupení Ing. Martin Vlasák  
















