
 

 

 

 

 

 

 

 

      
   
   
   
   
   
   
   

   

ÚÚÚZZZEEEMMMNNNÍÍÍ   PPPLLLÁÁÁNNN   OOOBBBCCCEEE   
DDDOOOLLLNNNÍÍÍ   MMMOOORRRAAAVVVAAA      
   
Pardubický kraj 
(ORP Králíky)  

          

 
 

ZZZmmměěěnnnaaa   ččč...   777   
       září 2016  

 



Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava   

2 

 

Objednatel:    SNĚŽNÍK, a.s., Brno 

Pardubický kraj 

 

Pořizovatel:    Městský úřad Králíky – Odbor územního plánování a stavební úřad   

Pardubický kraj 

 

Projektant:    SURPMO, a.s. 

            Projektové středisko Hradec Králové 

 

 

Vedoucí Projektového st řediska:  Ing. arch. Alena Koutová  
(odpovědný zástupce projektanta 
– autorizovaný architekt – ČKA poř. č. 00750) 

Zástupce vedoucí:  Ing. arch. Miroslav Baťa 

 

 

PROJEKTANT – KOLEKTIV ZHOTOVITELE 

 

 

Ing. arch. Miroslav Baťa 

Ing. Květoslav Havlíček (autorizovaný projektant    
ÚSES – ČKA poř. č. 02342) 

Vlastimil Kašpar 

Ing. arch. Alena Koutová 

      Ing. Josef Smíšek  

Ing. Lucie Teslíková Hurdálková 

Jan Vodvárka 

Ing. František Weisbauer 

 

 

 
 

 



Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava   

3 

OBSAH ELABORÁTU 

 
I. Změna č. 7 Územního plánu obce Dolní Morava (dále jen Zm ěna č. 7) 
 

I.1. TEXTOVÁ ČÁST  .... společný svazek s částí II.1. a III. elaborátu               4 

 

I.2. GRAFICKÁ ČÁST                      7 

 
I.2.2. Hlavní výkres - výřezy..............................................................................              1 : 5 000  

 
 

  

II. Odůvodn ění Změny č. 7  
 

II. 1. TEXTOVÁ ČÁST  .... společný svazek s částí I.1. a III. elaborátu                9 

 

II. 2. GRAFICKÁ ČÁST                    47 

  

II.2.a. Koordinační  výkres - výřezy ………………………………………………   1 : 5 000
   

II.2.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřez..........................          1 :  5 000 

 

 

III. Srovnávací text … společný svazek s částí I.1. a II. 1. elaborátu            49 

 

 

Poučení…společný svazek s částí I.1, II.1 a III. elaborátu            58 

 

Příloha č. 1…společný svazek s částí I.1, II.1 a III. elaborátu            59 

 

Příloha č. 2…společný svazek s částí I.1, II.1 a III. elaborátu            61 

   

  
 

 

 

 

 

 



Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ZMĚNA č. 7  
I.1.  TEXTOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 
 



Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava   

5 

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. 7 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  Změnou 
č. 5 vydanou formou OOP dne 19.3.2012 pod č. usnesení 46/2012 a Změnou č. 6 vydanou 
formou OOP dne 28.4.2014 pod č. usnesení č. 26/2014. 
 

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

 
I. 1. TEXTOVÁ ČÁST  

 

1. Na území obce se nově vymezují:  

- 17 – plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu), k.ú. Velká Morava, 

- 27 – plocha sjezdové trati, k.ú. Velká Morava, 

- 37 – plocha bobové dráhy – k.ú. Velká Morava. 

2. Pro plochy vymezené v odstavci 1. platí regulativy uvedené v Územním plánu obce 
Dolní Morava – Právním stavu po vydání Změny č. 6 v části VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH 
USPOŘÁDÁNÍ s tím, že se v tabulce Funkční a prostorová regulace: 

- Název funkční plochy „Sjezdové trati“ v 1. sloupci doplňuje slovy „…, bobové dráhy“; 

- Přípustná funkce funkční plochy Sjezdové trati, bobové dráhy ve 2. sloupci na 
začátku závorky za slovy „bobová dráha“ doplňuje slovy „v Areálu A,“; 

- Základní regulace funkčních ploch Bydlení a Individuální rekreace ve 4. sloupci 
doplňuje takto: „intenzita využití území max. 20 %, z toho nadzemní stavby nejvýše 
1/2“; 

- Základní regulace funkční plochy Občanské vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) ve 
4. sloupci doplňuje takto: „Intenzita využití území (vyjma plochy 17) max. 30 %, z toho 
nadzemní stavby nejvýše 1/2, 

- Základní regulace/podmínky využití funkční plochy Sjezdové trati, bobové dráhy ve 4. 
sloupci doplňuje takto: „v navazujícím řízení bude vyhodnocena hluková zátěž 
k nejbližším chráněným prostorům staveb“.  

a v části Podmínky se doplňují další odstavce tohoto znění:  

16. Realizace záměru v ploše 17 se podmiňuje realizací opatření na snížení ohrožení 
sousedních ploch PUPFL a ozelenění tvořícího přirozený přechod k těmto plochám.  

17. Šířka sjezdové tratě 27 bude minimalizována s ohledem na možné ohrožení zejména 
vrcholovým syndromem okolních lesních porostů, terénní úpravy budou provedeny 
v nezbytně nutné míře s ohledem na terénní poměry v dané lokalitě, 



Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava   

6 

18. V případě překryvu sjezdové tratě 27 a stávajícího singltrailu nebude trasa singltrailu 
odkloněna do navazujících lesních porostů, ale bude pro ni využita plocha nové 
sjezdové tratě, 

19. Realizace záměru v ploše 37 se podmiňuje maximálním snížením skutečného záboru 
PUPFL oproti výměře předpokládaného záboru. 

3. Funkční plocha 17 vymezená v odstavci 1. se zařazuje do zastavitelných ploch. 

4. V částech, ve kterých je tato Změna č. 7 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, s OOP pro Změnu č. 5 a s OOP pro 
Změnu č. 6, je tato Změna č. 7 změnou uvedené OZV a uvedených OOP. 

 

 

I. 2. GRAFICKÁ ČÁST 

Součástí Změny č. 7  Územního plánu obce Dolní Morava je tento výkres grafické části: 

- Hlavní výkres  - výřezy                                                                      měřítko   1 : 5 000. 
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II.1.a) Postup p ři po řízení Změny č. 7 

Zahájení prací 

Návrh na pořízení změny územního plánu obce podala obec Dolní Morava 
z vlastního podnětu. Pořízení Změny č. 7 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Dolní Morava 
dne 25.8. 2014 usnesením č. 79/2014. Výše uvedeným usnesením zastupitelstvo obce určilo 
Ing. arch. Richarda Nováka určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem. 

Dne 30. 9. 2014 pořizovatel obdržel žádost obce Dolní Morava o pořízení Změny č. 7 
ÚPO Dolní Morava. Pořizovatel návrh 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“). 

 

Zadání zm ěny územního plánu 

Od předání žádosti do ledna 2015 byl zpracován návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Dolní 
Morava. Návrh zadání byl předložen veřejnosti ve dnech od 16.1.2015 do 25.2.2015. Návrh 
zadání byl dále jednotlivě předložen dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím 
a obci Dolní Morava dne 16.1.2015.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal k 
návrhu zadání své stanovisko z hlediska vlivu na ŽP, pod čj: KrÚ3555/2015/OŽPZ/Se ze dne 
16.2.2015, kde orgán posuzování vlivů na ŽP konstatuje, že k Návrhu zadání změny č. 7 
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 ze dne 22.1.2015 č.j. 3564/2015/OŽPZ/Le, ve kterém z 
hlediska vlivu na Natura 2000 konstatoval, že Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava nemůže mít 
významný negativní vliv na ptačí oblast Králický Sněžník. Vyhodnocení vlivů Změny č. 7 
UPO Dolní Morava na ptačí oblast Králický Sněžník nebylo tedy požadováno.  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Jeseníky svým stanoviskem ze dne 
9.2.2015 č.j. 00100/JS/15 nevyloučila významný negativní vliv na předměty ochrany a 
celistvost EVL Králický Sněžník. Na základě výše uvedeného bylo požadováno zpracování 
vyhodnocení vlivu Změny č. 7 na předměty ochrany a celistvost EVL Králický Sněžník, vč. 
vyhodnocení vlivu zvýšené návštěvnosti na NPR a EVL Králický Sněžník, zatížení území a 
dále také posouzení ochrany významných krajinných prvků i ovlivnění krajinného rázu. 

Stanoviska dotčených orgánů k návrhu zadání Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava jsou 
založeny na Odboru územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Králíky, ve spise 
„Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava“, čj. 6850/2014. 

Návrh zadání byl doplněn o podněty a připomínky dotčených orgánů a v příslušné 
kapitole byl uveden požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 7 ÚPO Dolní 
Morava na životní prostřední a Natura 2000. Upravené zadání bylo schváleno 
zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 23.3.2015 usnesením č. 39/2015. Následně bylo 
zadání předáno zpracovateli k vypracování návrhu Změny č. 7 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, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, zpracování posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a zpracování 
vyhodnocení vlivu na EVL Králický Sněžník. 
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Na základě schváleného zadání pořizovatel pořídil zpracování návrhu Změny č. 7 
Územního plánu obce Dolní Morava a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
(zejména SEA, NATURA). 

 
Společné jednání 

Projednávání návrhu Změny č. 7 bylo zahájeno dne 16.9.2015. Společné jednání dle 
§ 50 stavebního zákona bylo svoláno na 16.9.2015. Návrh Změny č. 7 byl zveřejněn od 
18.9.2015 do 16.10.2015, a to na odboru územního plánování na městském úřadě Králíky a 
na obci Dolní Morava, a také byl návrh Změny č. 7 zveřejněn na webových stránkách.  

Lhůta pro uplatnění připomínek a stanovisek uplynula ke dni 16.10.2015.  

Vyhodnocení stanovisek a připomínek je uvedeno v kapitole II.1.f), kopie stanovisek 
jsou v příloze č. 1. 

V rámci společného jednání proběhlo posouzení dokumentace z hlediska vlivu 
Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava na životní prostředí. Stanovisko vydal Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 13.4.2016 pod čj. 
KrÚ26884/2016/OŽPZ/CH. 

Stanovisko je souhlasné za respektování 33 podmínek. 
 
Stanovisko krajského úřadu: 
Návrh Změny č. 7 byl předložen k posouzení dle § 50 stavebního zákona, před zahájením 
řízení o Změně č. 7, krajskému úřadu. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů 
EU, cestovního ruchu a sportu, vydal stanovisko dne 24.3.2016 pod čj. KrÚ 19532/2016.  
Ve stanovisku je konstatováno, že návrh Změny č. 7 je koordinován s územně plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí a je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 
 
Krajský úřad shledal na základě posouzení dle § 50 odst. 7 stavebního zákona tento 
nedostatek: V návrhu změny není prokázán a odůvodněn soulad s čl. 127 ZÚR Pk. V 
odůvodnění na str. 14 je pouze konstatováno, že změny č. 7 nezasahují negativně do 
vymezených krajinných typů. ZÚR Pk zařazuje předmětné území návrhu změny dle cílových 
charakteristik do krajiny lesní. Z důvodu zajištění souladu se ZÚR Pk je nutné prokázat a 
odůvodnit soulad s čl. 127 ZÚR Pk. Pro zajištění pouze výjimečného a nezbytného záboru 
PUPFL je nutné doplnit do výrokové části návrhu změny požadované podmínky orgánu 
státní správy lesů (Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) 
směřující k maximálnímu snížení navrženého záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 
a k respektování požadavku na minimalizaci navržené šířky sjezdové tratě. Tyto podmínky 
vyplývají i z posouzení vlivů návrhu změny na životní prostředí. 
 

Úprava návrhu po společném jednání: 

Stanoviska a požadavky ze společného jednání byly vyhodnoceny a předloženy zpracovateli 
pro úpravu návrhu Změny č. 7 po společném jednání. Zpracovatel připravil digitální a 
analogový návrh Změny č. 7 pro veřejné projednání. 

 

Doplněný návrh Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava byl předložen krajskému úřadu, který dne 
8.6.2016 vystavil potvrzení čj. KrÚ 42756/2016 o odstranění výše uvedeného nedostatku. 
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Veřejné projednání 

Oznámení o zveřejnění návrhu Změny č. 7 a termínu konání veřejného projednání 
bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci Dolní 
Morava. Oznámení veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno 16. 6. 2016 na úřední desce města 
Králíky a úřední desce obce Dolní Morava a také na webových stránkách. Návrh Změny č. 7 
byl vystaven k nahlédnutí od 17. 6. 2016 do 3. 8. 2016 na Odboru územního plánování a 
stavebního úřadu Městského úřadu Králíky, na Obecním úřadě obce Dolní Morava a také byl 
elektronicky zveřejněn na webových stránkách města Králíky. 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 7 bylo vyhlášeno na 27. 7. 2016. V rámci 
veřejného projednání návrhu Změny č. 7 nebyly podány námitky a připomínky. 

 

Přezkum a odůvodnění návrhu: 

Pořizovatel přezkoumal návrh Změny č. 7 podle § 53 odstavce 5 písmene a) a 
vyhodnotil, že návrh Změny č. 7 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. 7, 
proto pořizovatel přistoupil k přezkumu souladu návrhu Změny č. 7 dle stavebního zákona a 
ke zpracování odůvodnění Změny č. 7 určeného stavebním zákonem. 

Změna č. 7 není v rozporu se zákonem, a proto pořizovatel předložil zastupitelstvu 
obce návrh na vydání Změny č. 7 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 rozvoje ČR, která 
byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009 včetně její Aktualizace č. 1, 
která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015 (PÚR ČR), vyplývají pro 
pořízení Změny č. 7 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. 7 uplatňují 
následující (s popisem způsobu přispění Změny č. 7 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.  
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Změna č. 7 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. 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. 7 přispívá k udržitelnému rozvoji území návrhem ploch, jež posilují 
hospodářský pilíř území (podpora sportovního a turistického vyžití), a navazují na 
stabilizované plochy stejného nebo obdobného způsobu využití. 

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

Ostatní priority územního plánování, stanovené PÚR ČR, nejsou považovány za 
relevantní. 

 PÚR ČR řadí obec do Specifické oblasti republikového významu SOB3 Jeseníky – 
Králický Sněžník s těmito, dle zadání Změny č. 7 pro Změnu č. 7 relevantními úkoly pro 
územní plánování: 

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

 Změna č. 7 vymezuje plochu občanského vybavení a plochy sjezdové trati a bobové 
dráhy podporující rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Řešení Změny č. 7 minimalizuje 
dopady na ekologický pilíř a tím jej stabilizuje. 

 Změna č. 7 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, které nabyly účinnosti dne 15.6.2010, 
včetně jejich Aktualizace č. 1, která byla vydána zastupitelstvem Pardubického kraje dne 
17.9.2014 a nabyla účinnosti dne 7.10.2014 (ZÚR Pk), řešené území patří do specifické 
oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník. Pro Změnu č. 7 jsou dle Zadání Změny č. 7 
relevantní následující priority pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou naplňovány 
takto: 
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(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. 7 s ohledem na příznivé životní prostředí obce Dolní Morava vytváří 
podmínky pro vyvážený rozvoj především podporou hospodářského rozvoje a posílením 
sociální soudržnosti.    

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

hospodářsky problémové regiony území obce s rozšířenou působností Králíky 
(aktualizováno dle SRR ČR 2014 – 2020 nad rámec Aktualizace č. 1 ZÚR Pk).  

Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické 
infrastruktury.  

 Změna č. 7 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.  

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

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

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  

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

 Změna č. 7 zachovává přírodní hodnoty, biologickou rozmanitost krajiny a 
ekostabilizační funkce krajiny, protože rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby jejich 
využitím nebyly narušeny pozitivní znaky krajinného rázu, cenná venkovská urbanistická 
struktura a byla omezena fragmentace krajiny. 

(08)  Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při 
zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifické 
oblasti takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání 
území a neohrozí zachování jeho hodnot.  

Změna č. 7 nenavrhuje plošně rozsáhlá území pro rozvoj hospodářských činností, 
ale vymezuje plochy pouze pro občanské vybavení a tělovýchovu a sport – sjezdovou trať a 
bobovou dráhu. Všechny tyto plochy navazují na stabilizované plochy stejného nebo 
podobného využití.  

 

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. 7 
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; evropsky 
významné lokality Králický Sněžník, národní přírodní rezervace Králický 
Sněžník, přírodního parku Králický Sněžník; 
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 g) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst.   

g.1) nadregionálního biokoridoru K84;  

g.2) regionálních biocenter 358 Králický Sněžník, 9009 Klepáč; 

g.3) regionálních biokoridorů 829A Králický Sněžník-Klepáč, 829B Klepáč-
Výčnělek.  

 Změna č. 7 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. Realizace využití navržených 
rozvojových ploch ve Změně č. 7 vylučuje významný negativní vliv na celistvost a předměty 
ochrany PO Králický Sněžník. Skladebné části ÚSES nadregionální a regionální úrovně, 
v souladu se ZÚR Pk čl. (112), a to nadregionální biokoridor K 84, regionální biocentra 358 
Králický Sněžník a 90009 Klepáč a regionální biokoridory 829A Králický Sněžník-Klepáč a 
829B Klepáč-Výčnělek byly zpřesněny a doplněny prvky ÚSES místní úrovně předchozí již 
účinnou Změnou č. 6 

(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;  

Plochy pro umístění protipovodňových opatření v jižní části území při toku řeky 
Moravy, v návaznosti na sousední území Olomouckého kraje (Obec  Malá Morava) vymezila 
předchozí již účinná Změna č. 6. 

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

(127)  ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 

b)  zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře 
při zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na 
úkor ploch lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; 

c)  zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť 
odůvodněných případech; 

d)  eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných 
staveb zejména vertikálních a liniových. 

Změna č. 7 vymezuje mimo ZÚ pouze zastavitelnou plochu 17 na úkor lesa, neboť 
předmětem navrhovaného využití této plochy je nezbytné rozšíření provozů v sousední 
stabilizované ploše občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) – viz kap. II. 1. i). 
S ohledem na charakter rozšiřovaného zařízení se jedná o výjimečný a zvlášť odůvodněný 
případ. Stejně výjimečné a zvlášť odůvodněné jsou i případy ploch 27 a 37, pro které bylo již 
také vydáno kladné stanovisko orgánu státní správy lesů – viz kap. II. 1.f). Charakter 
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uvažovaného využití předmětných ploch Změny č. 7 nezakládá předpoklad narušení 
kompaktního lesního horizontu (nejde o výrazně vertikální ani výrazně liniové stavby). 

Změna č. 7 je v souladu se ZÚR Pk. 

 

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

 Koordinaci z hlediska širších vztahů řešení Změny č. 7 nevyžaduje, protože předmět 
řešení se nachází uvnitř území obce a ani druhotné vlivy, včetně zajištění kapacitního 
dopravního a technického napojení neovlivňuje území sousedních územních obvodů. 

 

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 ochran u 
nezastav ěného území 

 Řešení Změny č. 7 napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území (§ 18 SZ), a to vymezením plochy občanského vybavení (vyjma 
tělovýchovy a sportu) a plochy sjezdové trati a bobové dráhy. 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. 7 neuplatňují. 

 Změna č. 7 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 
stavebního zákona. Její realizace negativně neovlivní přírodní, kulturní ani civilizační hodnoty 
území. 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. 7 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. 7 (textové a grafické) a její Odůvodnění (textové 
a grafické) s tím, že řešení Změny č. 7 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. 7 byly realizovány v souladu se Stavebním 
zákonem, a vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
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dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, viz kap. II.1a) „Postup při pořízení 
Změny č. 7“.  

Lze konstatovat, že Změna č. 7 je v souladu s požadavky Stavebního zákona. 

 

II.1.f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních 
předpis ů a se stanovisky dot čených orgán ů podle zvláštních 
právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů 

 Řešení Změny č. 7 respektuje limity využití území. Respektuje kulturní, civilizační a 
přírodní hodnoty v řešeném území.  

Změna č. 7 Územního plánu obce Dolní Morava je v souladu se zvláštními právními 
předpisy, což je mimo jiné prokázáno níže uvedeným vyhodnocením stanovisek dotčených 
orgánů. 

Společné jednání o návrhu Zm ěny č. 7 Územního plánu obce Dolní Morava 

V rámci společného jednání pořizovatel obdržel níže uvedená stanoviska dotčených 
orgánů:  
• Ministerstvo obrany – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 

02 PARDUBICE 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Na Františku 32, 110 

15 PRAHA 
• Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Hradec Králové, Resslova 1229/2A, 500 02 

HRADEC KRÁLOVÉ   
• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, 

Smetanova 1390, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského 

náměstí 125, 532 11 PARDUBICE  
• MÚ Králíky – odbor ŽP, Velké náměstí 5, 561 69 KRÁLÍKY  
• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Hylváty 

5, 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
• Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, Wonkova 

1142/1, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ   
• Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 

JESENÍK 

  

Kopie stanovisek jsou v příloze č. 1. 
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Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
infrastruktury a územního plánu, nábřeží 
L.Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava je 
zpracována tak, aby byly 
respektovány zájmy hájené na 
základě zákona č. 266/1994 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a 
majetková, Odbor ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 
Pardubice 

 

(původně: Ministerstvo obrany – Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
Teplého 1899, 530 02 Pardubice) 

 

Č.j. MOCR 15407-188/2015-6440, spis. 
zn. 44575/2015-8201-0ÚZ-PCE ze dne 
7.10.2015  

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

 

Všeobecn ě pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že 
předem bude s ČR-MO, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ a ŘPNI, 
odd ělení ochrany územních zájm ů Pardubice, projednány níže 
uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119, pasport č. 236/2014): 

• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, 

mobilních operátorů, větrných elektráren apod.); 
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 

komunikací, silnic I., II. a III. třídy 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 

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; 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace. 
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• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, 

změna zařazení apod.; 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s 

jiným vymezeným územím MO a je zde uplatňován přísnější 
požadavek ochrany; 

• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit 
MO. 

ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to 
vyžádají zájmy resortu MO. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky, odbor hornictví a stavebnictví, 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

 

Č.j. MPO 40447/2015 ze dne 19.8.2015 

Nemá žádné zásadní připomínky, jen upozorňuje, že do sjezdové tratě B 
zasahuje ložisko schváleného registrovaného prognózního zdroje kamene 
pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Velká Morava, č. lož. 
9 053801. 

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

Ministerstvo ŽP ČR, pracoviště Hradec 
Králové, Resslova 1229/2A, 500 02 
Hradec Králové   

 

Č.j. 1395/550/15-Hd 57701/ENV/15 ze dne 
20.8.2015 

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 chrán ěné ložiskové území Velká Morava I , č. 06350000,  
3) výhradní ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 
Velká Morava, č. ložiska 3063501, a bylo zde stanoveno chrán ěné 
ložiskové území Velká Morava , č. 06350100,  
4) výhradní ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 
Dolní 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 chrán ěné 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. 

Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
územní pracoviště Ústí nad Orlicí, 
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava je 
zpracována tak, aby nebyly 
ohroženy zájmy chráněné zákonem 
č. 139/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 
229/1991Sb ve znění pozdějších 
předpisů. 

Krajská hygienická stanice Pardubického 
kraje, územní pracoviště Ústí nad orlicí, 
Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí 

V textové části do tabulky Funkční a prostorové regulace bude do 
podmínek využití funkčních ploch sjezdových tratí, bobové dráhy doplněno, 
že v navazujícím řízení – hodnocení vlivu záměru na životní prostředí nebo 
u územního řízení bude vyhodnocena hluková zátěž k nejbližším 

Požadavek bude doplněn do 
dokumentace. 
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Č.j. KHSPA 12807/2015/HOK-UO ze dne 
31.8.2015 

chráněným prostorům staveb 

Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správy pro Pardubický kraj, 
Inspektorát Ústní nad Orlicí, Smetanova 
43, 562 06 Ústí nad Orlicí  

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava je 
zpracována tak, aby nebyly 
ohroženy zájmy chráněné zákonem 
č. 166/1999Sb ve znění pozdějších 
předpisů. 

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

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava je 
zpracována tak, aby nebyly 
ohroženy zájmy hájené zákonem č. 
19/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice  

 

Č.j.  KrÚ 53400/2015/OŽPZ/Se ze dne 
15.10.2015 

Orgán ochrany ovzduší - souhlasné stanovisko 

Orgán ochrany p řírody - souhlasné stanovisko 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu - souhlasné stanovisko 

  

Orgán státní správy les ů - nesouhlasné stanovisko: 

 

K předloženému návrhu územn ě plánovací dokumentace má 
následující p řipomínky:  

1. rozsah plochy označené v dokumentaci jako 17 je (občanská 
vybavenost – rozšíření hotelu Vista) je oproti rozsahu odsouhlasenému s 
vlastníkem lesa a zároveň odborným lesním hospodářem (viz stanovisko 
podniku Lesy ČR s.p., Krajské ředitelství Šumperk č.j. 
LČR913/004351/2014 ze dne 18.11.2014) navýšeno cca o 0,2500 ha 
(odsouhlasen zábor 5000 – 6000 m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
zásah do uceleného lesního komplexu a rozšíření záboru nad rámec 
souhlasného stanoviska odborného lesního hospodáře není v návrhu 
územně plánovací dokumentace odůvodněn a vyhodnocen, 
nesouhlasíme s plochou 1 7 v rozsahu trvalého záboru 0,867 ha 

Souhlasná stanoviska orgánů 
ochrany ovzduší,  

ochrany přírody a  

ochrany ZPF vzata na vědomí. 

 

Orgán státní ochrany lesů vydal 
nesouhlasné stanovisko především 
na základě záboru 

nad rámec souhlasného stanoviska 
odborného lesního hospodáře 
(Lesy ČR). 

Investor Změny č. 7 (Sněžník a.s.) 
si vyžádal doplňující stanovisko 
Lesů ČR, na základě, kterého 
orgán SOL vydal nové stanovisko 
(viz dále č.j. 80313/2015/OŽPZ/Kp) 
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PUPFL. Zároveň požadujeme, 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 a pod. Před vlastní realizací případného odlesnění požadujeme v 
maximální možné míře navrhnout a následně 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.m) „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa“ ve 
skutečnosti snížen jen na cca 0,8 ha. Požadujeme, aby tato podmínky na 
maximální snížení navrženého záboru byla do územně plánovací 
dokumentace závazně začleněna a převzata při vlastní realizaci a dalších 
etapách povolovacích řízení tohoto záměru.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice  

 
Č.j. 80313/2015/OŽPZ/Kp  ze dne 
12.1.2016 

Toto nové stanovisko v plném rozsahu nahrazuje stan ovisko 
krajského ú řadu jako orgánu státní správy les ů vydané pod č.j. KrÚ 
53400/2015/OŽPZ/Se dne 15. 10. 2015. 

 

 S předloženým návrhem „Zm ěna 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 

Dokumentace Změny č. 7 bude 
upravena dle podmínek 
vymezených ve stanovisku. 
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parkovacích ploch apod. Před vlastní realizací případného odlesnění 
požadujeme v maximální možné míře navrhnout a následně 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.  

 

MÚ Králíky – odbor VTS, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky 

Stanovisko neobdrženo  

MÚ Králíky – odbor ŽP, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky 

Č.j. 5204/2015/ŽP/RM/2-3 ze dne 
16.10.2015 

Nemá připomínek  

MÚ Králíky – odbor ŠKTV, Velké náměstí 
5, 561 69 Králíky 

Stanovisko neobdrženo  

Hasičský záchranný sbor Pardubického 
kraje, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí 

 

Č.j. HSPA-32-972/2015 ze dne 3.9.2015 

Souhlasné stanovisko Vzato na vědomí. 
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Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královehradeckého a Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové   

 

Č.j. SBS 25893/2015/OBÚ-09/1 ze dne 
26.8.2015 

Upozorňuje na skutečnost, že v blízkosti řešeného území je podle 
evidence vedené zdejším úřadem, podle ustanovení § 29 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších zákonů v k.ú. Velká Morava stanoven dobývací prostor 
Dolní Morava a výhradní ložisko.  

Dále jsou podle dostupných informací v k.ú. Velká Morava stanovena 
chráněná ložisková území a to Velká Morava a Velká Morava I a výhradní 
ložisko Velká Morava. Současně sděluje, že v případech, kdy nebylo 
stanoveno chráněné ložiskové území, se dobývací prostor považuje též za 
chráněné ložiskové území podle horního zákona. 

OBÚ požaduje, aby nebyla v chráněných ložiskových územích plánována 
žádná stavba ani zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska. Toto omezení ve smyslu §§ 18 a 19 horního zákona musí být 
zapracováno do uvažované změny č. 7 územního plánu Dolní Morava. 

Informace o existenci dobývacích 
prostorů, chráněných ložiskových 
územích a výhradním ložisku vzata 
na vědomí.  

Požadavek OBÚ je respektován, 
Změna č. 7 v chráněných 
ložiskových územích neplánuje 
žádné stavby ani zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, neboť řešené území Změny 
č. 7 leží mimo chráněná ložisková 
území a dobývací prostory. 

Státní energetická inspekce, územní 
inspektorát pro Královehradecký a 
Pardubický kraj, Wonkova 1143, 500 02 
Hradec Králové 

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava je 
zpracována tak, aby nebyly 
ohroženy zájmy hájené zákony č. 
458/2000 Sb. a 406/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
regionální centrum, Piletická 47/57, 500 03 
Hradec Králové 

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava je 
zpracována tak, aby byly 
respektovány zájmy hájené na 
základě zákona č. 18/1997 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

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

Č.j. SR/0601JS/2015-2 ze dne 6.9.2015 

Souhlasné stanovisko Vzato na vědomí. 

Obecní úřad Dolní Morava, Dolní Morava 
35, 561 69 Králíky 

Stanovisko neobdrženo  
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Veřejné projednání návrhu Zm ěny č. 7 Územního plánu obce Dolní Morava 

 

V rámci veřejného projednání pořizovatel obdržel níže uvedená stanoviska:  
• Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro PK, Boženy Němcové 231, 530 02 

Pardubice 
• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského 

náměstí 125, 532 11 Pardubice 
• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 

562 03 Ústí nad Orlicí  
• Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, Wonkova 

1142/1, 500 02 Hradec Králové 
• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, 

oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice   
 
 
 

Kopie stanovisek jsou v příloze č. 2. 
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Vyhodnocení stanovisek a p řipomínek uplatn ěných v rámci ve řejného projednání 

 

Č. Dotčený orgán Obsah stanoviska Vypo řádání stanoviska 

1 
Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
infrastruktury a územního plánu, nábřeží 
L.Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 

Stanovisko neobdrženo  

2 

Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a 
majetková, Odbor ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 
Pardubice  

Stanovisko neobdrženo  

3 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky, odbor hornictví a stavebnictví, 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Stanovisko neobdrženo  

4 
Ministerstvo ŽP ČR, pracoviště Hradec 
Králové, Resslova 1229/2A, 500 02 
Hradec Králové 

Stanovisko neobdrženo  

5 

Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
územní pracoviště Ústí nad Orlicí, 
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

Č.j.  SPU 314293/2016 ze dne 12.7.2016 

V dotčeném zájmovém území dle nového vymezení ploch se nenachází 
žádné vodní dílo HOZ v příslušnosti hospodařit SPÚ a ani žádné podrobné 

odvodňovací zařízení (POZ) a závlahy 

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

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  

Stanovisko neobdrženo 
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Č. Dotčený orgán Obsah stanoviska Vypo řádání stanoviska 

8 

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

Stanovisko neobdrženo 

Změna č. 7 ÚPO Dolní 
Morava je zpracována tak, 
aby nebyly ohroženy zájmy 
hájené zákonem č. 19/1997 
Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

9 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice  

 

Č.j.  KrÚ 46589/2016/OŽPZ/TI ze dne 
1.8.2016 

 

Orgán ochrany ovzduší - neuplatňuje na obsah územního plánu žádné 
další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany přírody – nemá proti návrhu územního plánu zásadních 
námitek 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu - záměry se nedotýkají 
ploch zemědělského půdního fondu 

Orgán státní správy les ů - nemáme k územně plánovací dokumentaci pro 
veřejné projednání k další připomínky, zůstává v platnosti stanovisko č. j. 
KrÚ 80313/2015/OŽPZ/Kp ze dne 12. 1. 2016, v rámci něhož byly 
stanoveny podmínky pro ochranu lesních pozemků a na nich rostoucích 
lesních porostů a zachování lesa jako významné složky životního 
prostředí.  

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

10 
MÚ Králíky – odbor VTS, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky Stanovisko neobdrženo  

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

Stanovisko neobdrženo  

12 

Hasičský záchranný sbor Pardubického 
kraje, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí 

 

Č.j. HSPA-26-621/2016 ze dne 1.7.2016 

Souhlasné stanovisko Vzato na vědomí. 

13 

Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královehradeckého a Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové   

 

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

Vzato na vědomí, řešené 
území Změny č. 7 leží mimo 
chráněná ložisková území a 
dobývací prostory. 
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Č. Dotčený orgán Obsah stanoviska Vypo řádání stanoviska 

Č.j. SBS 19836/2016/OBÚ-09/1 ze dne 
21.6.2016 

14 

Státní energetická inspekce, územní 
inspektorát pro Královehradecký a 
Pardubický kraj, Wonkova 1143, 500 02 
Hradec Králové 

Stanovisko neobdrženo  

15 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
regionální centrum, Piletická 47/57, 500 03 
Hradec Králové 

Stanovisko neobdrženo  

16 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa 
CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 
Jeseník 

Stanovisko neobdrženo  

 

Orgán územního plánování kraje:  

Č.  Obsah stanoviska Vypo řádání stanoviska 

17 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a 
sportu, oddělení územního plánování, 
Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice 

 
Č.j.  KrÚ 46587/2016  ze dne 29.6.2016 

Návrh změny jev souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického 
kraje, ve znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7. 10. 2014 a 
Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, 
schválené vládou České republiky 15. 4. 2015. 

Vzato na vědomí. 

 

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. 7, schválené Zastupitelstvem obce Dolní Morava Usnesením 
č. 39/2015 dne 23.5.2015 bylo jako celek obsahově splněno. Zastavitelné plochy pro horní a 
dolní stanici bobové dráhy není třeba vymezovat, protože budou umístěny v plochách horní a 
dolní stanice současné lanové dráhy LD2. 

Obsah grafické části dokumentace je redukován – Výkres základního členění území 
není zpracován, protože nejsou vymezeny plochy, ve kterých by bylo rozhodování nějak 
podmiňováno. Hlavní výkres je zpracován ve výřezech, obsahujících předmět Změny č. 7, 
stejně jako Výkres předpokládaných záborů půdního fondu a Koordinační výkres. Výkres širších 
vztahů není zpracován, protože žádná část řešení Změny č. 7 není ovlivněna širšími vztahy 
v území ani tyto vztahy neovlivňuje. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu je jako 
součást Odůvodnění Změny č. 7 zpracován dle aktuální metodiky v předmětném oboru.  

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. 7 záležitosti tohoto charakteru 
nevyplynuly. 

II.1.i) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
Změna č. 7 vychází z platné ÚPD obce a řeší plochu pro sjezdové lyžování, pro bobovou 

dráhu a pro občanské vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu). Aktualizuje podmínky využití 
území pro některé funkční plochy. 

Řešení Změny č. 7 je v souladu se schváleným Zadáním bezvariantní.  

Hranice zastavěného území byla aktualizována dle aktuálního mapového podkladu a 
podkladů poskytnutých prostřednictvím pořizovatele stavebním úřadem MÚ Králíky ke dni 28.4.2015. 
Od 1. 9. 2013, kdy bylo zastavěné území aktualizováno v rámci pořízení Změny č. 6 v rámci celého 
území obce, nebylo v území obce realizováno velké množství záměrů, které by byly podkladem pro 
rozsáhlou aktualizaci. Proto mohla být grafická část Změny č. 7 zpracována formou výřezů 
obsahujících všechny úpravy. 

V roce 2012 byly v Areálech A (Sněžník) a B (U Slona) v rámci dotačního projektu 
„CENTRUM TURISTICKÉHO RUCHU DOLNÍ MORAVA“ uvedeny do provozu všechny stavby 
tohoto projektu (lanové dráhy LD1 a LD2, sjezdová trať u Slona, hotel Vista, ubytovací rekreační 
chaty Slamněnka, Marcelka, Terezka a U Slona a další související stavby). Obec Dolní Morava se 
tak stala v Pardubickém kraji centrem turistického ruchu a jediným lyžařským horským střediskem 
s evropskými parametry. V rámci udržitelnosti tohoto projektu a jeho rozvoje se společnost 
SNĚŽNÍK, a.s. Brno snaží svými záměry o postupné koncepční dokončování celého střediska. Mezi 
tyto záměry patří i níže uvedené, jejichž realizace je podmíněna změnou územního plánu. 
Předmětná změna spočívá ve změně funkčního využití ploch PUPFL k těmto záměrům: 

Plocha 17 je vymezena v přímé návaznosti na stabilizovanou plochu občanského vybavení 
ve vlastnictví stejného subjektu. Hlavním důvodem je skutečnost, že v nejbližší lokalitě není žádné 
koupaliště či aquapark. Během provozování hotelu Vista dochází ke zvýšené návštěvnosti wellness 
ze strany externích návštěvníků a mnohdy již není možné tomuto zájmu vyhovět. Z těchto důvodů se 
investor rozhodl rozšířit stávající wellness o veřejnou část, která by uspokojila poptávku externích 
návštěvníků i místních obyvatel obce. Rozšíření bude zahrnovat přístavbu ke stávajícímu hotelu o 
půdorysu cca 50 x 23 m, výšce do 15 m a zastavěné ploše cca 1 150 m2, a to včetně nezbytné 
související dopravní a technické infrastruktury. Celková zastavěná a zpevněná plocha bude cca 
2 000 m2. Celkem bude rozšíření vyžadovat zábor cca 5 000 m2, který zahrnuje plochu pro 
občanskou vybavenost, z čehož spadá většina do PUPFL. Smyslem vymezení této plochy ve Změně 
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č. 7 je podpora udržitelnosti dokončeného projektu „CENTRUM TURISTICKÉHO RUCHU DOLNÍ 
MORAVA“, který výrazně přispívá k rozvoji turistického ruchu, rekreace a zaměstnanosti v této 
lokalitě v souladu se záměry obce a prioritami rozvojových dokumentů ČR a Pardubického kraje. 

Plocha 27 je vymezena mezi horními partiemi Areálů A a B zimních sportů, vymezenými 
v platné ÚPD obce (viz Právní stav po vydání Změny č. 6 ÚPO). Během provozování lyžařského 
střediska Dolní Morava se potvrdilo, že mezi oběma areály citelně chybí propojení sjezdovou tratí 
kategorie „modrá“, která by umožnila mimo jiné i přesun rodičů s dětmi z Areálu A (Sněžník) do 
Areálu B (U Slona) bez toho, aby byli nuceni sjíždět část černé sjezdovky A. Nová trať má délku cca 
800 m. Realizací záměru nedojde k navyšování počtu návštěvníků v obou areálech, neboť kapacity 
jsou již limitovány jednak parkovacími možnostmi v lokalitě a kapacitními možnostmi lanovek a vleků, 
které v tomto záměru nejsou navyšovány. 

Plocha 37 je vymezena v rámci Areálu A (Sněžník) zimních sportů, vymezeném v platné ÚPD 
obce. Plocha pro bobovou dráhu o délce 3,5 km je vymezena mezi stávajícími sjezdovými tratěmi A 
a B. Start je u horní stanice lanové dráhy LD2 a výstup u stávající dolní stanice této lanové dráhy. 
Liniová plocha šířky cca 5 m, zahrnuje také potřebné plochy pro rondely a nástupní a výstupní 
stanice. Vlastní nástupní a výstupní stanice budou realizovány v plochách již dočasně odňatých 
z PUPFL pro stavby horní a dolní stanice LD 2. Bobová dráha bude využívána především v letní 
sezóně, ale tak, jako u stávající bobové dráhy v Areálu B (U Slona) bude možné její využití i 
v zimním období. Dráha bude realizována v obdobné, resp. lepší kvalitě, než je stávající dráha U 
Slona (zvýšená bezpečnost, minimální hlučnost). 

Všechny uvedené záměry, které jsou předmětem Změny č. 7, se týkají především rozšíření, 
zlepšení a zkvalitnění služeb a komfortu již stávajících návštěvníků a to především jednodenních. 
Vyplývá to z vysledovaného charakteru chování a čerpání aktivit těchto návštěvníků. Především 
samy aktivity jsou typem aktivit, které návštěvníka limitují a váží pouze na danou aktivitu a tím i 
místo. Host se pohybuje pouze ve vymezeném prostoru, bobová dráha – na bobové dráze, 
sjezdovka – na sjezdovce, přičemž se nezvyšuje kapacita, která je dána přepravním zařízením, ale 
pouze komfort a především bezpečnost. Wellness bylo vyloženě určeno pouze pro hotelové hosty, 
jejichž množství je limitováno kapacitou ubytování, avšak pro externí návštěvníky (z řad návštěvníků i 
obyvatel obce) je dosavadní wellness kapacitně nedostačující. Jednodenní potencionální návštěvníci 
wellness a spa jedou jen a pouze za pasívním způsobem odpočinku a cíleně za relaxem do tohoto 
zařízení a ostatní aktivity nečerpají. 

V neposlední řadě to však je profilace celého resortu jako rodinného střediska, kde všechny 
aktivity a nabídka služeb je koncentrována do hotelu a aktivit v bezprostřední blízkosti hotelu, právě 
kvůli nenáročnosti a očekávání hostů, kteří sem jezdí především s malými dětmi. Jedná se o 
specifickou cílovou skupinu, která patří spíše mezi hosty pasívně trávící pobyt nebo návštěvu, kdy 
aktivní trávení volného času se omezuje maximálně na aktivity, které jsou nabízeny v těsném spojení 
s hotelem, potažmo chatami a mají vysloveně nenáročný charakter. 

Z výše uvedeného vyplývá, že uvažované záměry nemají žádný zásadní vliv na zvyšování 
počtu návštěvníků vstupujících do ptačí oblasti, evropsky významné lokality a přírodního parku 
Králický Sněžník a do blízkosti národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 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. 

Napojení všech vymezených ploch na dopravní a technickou infrastrukturu bude využívat 
současných již realizovaných systémů, které jsou již dimenzovány na dlouhodobě plánované 
kapacity, které nejsou předmětem Změny č. 7 navyšovány, jak je již výše uvedeno. 

Úprava regulativů – podmínek využití pro plochy bydlení, individuální rekreace a občanského 
vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) spočívající ve stanovení intenzity využití území vychází 
z požadavku uplatněného Obcí Dolní Morava. Cílem je zabezpečit zachování rozvolněného 
charakteru zástavby území obce i pro budoucí generace. Vychází z charakteru současné zástavby a 
historicky rostlé urbanistické kompozice sídel, jejichž změna – zahuštění a nadměrné srůstání by 
způsobila nenávratné narušení dosavadního malebného venkovského výrazu obce, který je jedním 
z důvodů, proč je Dolní Morava vyhledávanou destinací pro trávení volného času zdaleka nejen 
obyvatel Pardubického kraje. Plocha 17 je vyjmuta z požadavku na nejvýše 30% intenzitu využití 
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území, protože je oddělena lesním porostem od ostatních částí obce a v dálkových pohledech se 
uplatňuje jako samostatná enkláva zcela odlišného charakteru. 

Po prověření způsobu využití objektu důležitého pro obranu státu (dle pasportu č.122/2014) 
bylo rozhodnuto, že bude zachována jeho současná funkční regulace dle platné ÚPD, která plně 
odpovídá jeho využívání pro účely Armády ČR. Tento povinný subjekt neuplatnil požadavek na 
změnu způsobu využití ani takovou změnu nepřipravuje. Síť kanalizačních stok MO ČR, včetně OP, 
je respektována, stejně jako ostatní vojenské objekty – viz níže. 

Všechny vojenské objekty včetně OP jsou respektovány, stejně jako parametry příslušné 
kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Větrné 
elektrárny nejsou Změnou č. 7 navrhovány. 

Změna č. 7 nebrání rozvoji pěších a cyklistických tras. 

 

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. 7 je především vytvoření podmínek pro posílení 
hospodářského pilíře a pilíře soudržnosti společenství obyvatel území obce při stabilizaci 
environmentálního pilíře. Celkově tak Změna č. 7 přispívá k vyváženosti pilířů udržitelného 
rozvoje území.  

Změna č. 7 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. 7 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.  

Realizací ploch navržených Změnou č. 7 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. 7 nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL 
ani PO Králický Sněžník.  

Změna č. 7 nezhoršuje životní podmínky obyvatel obce, neboť plochy umisťuje mimo obytné 
plochy do míst, která navazují na stávající areály stejného využití.  

      Změna č. 7 podporuje hospodářský rozvoj území, neboť navrhuje rozšíření a propojení 
současných sportovních areálů a rozšíření služeb (wellness), 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. 7 nezasahuje do stabilizovaných ploch podporujících soudržnost obyvatel obce. 
Plochy obsažené ve Změně č. 7 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. 7 bylo vycházeno z dostupných informací, poskytnutých dat, jednání 
s objednatelem, pořizovatelem a vlastních terénních průzkumů. 

     Změna č. 7 navazuje většinou nově navrhovaných ploch na současné areály stejného 
využití, ve kterých některé plochy upravuje nebo navrhuje k rozšíření. Veškerá technická 
infrastruktura tak bude bezprostředně navazovat na již existující, které jsou kapacitně vyhovující 
a budou pouze rozšířeny v rámci přípustného využití ploch. 
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      Změna č. 7 obsahuje návrhy na trvalé i 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. 7 mírně dotčen krajinný ráz. Zmírňující 
opatření v tomto směru jsou především technického rázu a spočívají 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. 7 bude zvýšena atraktivita území 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. 7 toto postavení maximálně respektuje a pouze jej mírně ovlivňuje.   
Zbývající pilíře, ekonomický a sociální, jsou méně stabilními. Ekonomický pilíř se ve Změně č. 7 
posiluje plochami sjezdové trati a bobové dráhy a plochou občanského vybavení. Jeho 
posílením dojde i k  posílení sociálního pilíře. Realizací Změny č. 7 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 zvýšením koupěschopnosti může 
vytvořit podmínky pro zvýšení soudržnosti obyvatel. Tím vytváří podmínky pro udržitelné žití pro 
generace budoucí, a to jak v uchování současných 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. 7 jsou tyto střety do značné míry 
eliminovány, a to jak výběrem lokalit, tak především návrhem využití. 

           Zpracovatel tohoto Vyhodnocení konstatuje, že při realizaci záměrů Změny č. 7 je 
udržitelný rozvoj možný za splnění požadavků uvedených v kap. 11 Posouzení Změny č. 7 
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 územní 
a projektové přípravy a jsou tak mimo rámec Změny č. 7.  

 
Závěr 

     Je možno konstatovat, že realizace Zm ěny č. 7 nebude mít významný negativní vliv na 
obyvatelstvo ani na životní prost ředí a přispěje k hospodá řskému a sociálnímu rozvoji 
území obce.   

Vyhodnocení vlivů Změny č. 7 na životní prostředí je samostatnou součástí tohoto 
dokumentu – dokumentace ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ MORAVA -
Posouzení z hlediska vliv ů na životní prost ředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv ů na životní prost ředí v platném zn ění – SAMOSTATNÝ SVAZEK. 

Na základě stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje k návrhu zadání Změny č. 7 
ÚPO Dolní Morava vydaného pod č.j. KrÚ3555/2015/OŽPZ/Se ze dne 16.2.2015 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, krajinný 
ráz a ochranu přírody a vyhodnocení kumulace vlivů záměrů uvedených v návrhu zadání 
předkládané koncepce s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, 
uvažovaných). 

Změna č. 7 byla posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí – zpracovatel EMPLA 
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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 s tímto závěrem 

Zpracovatel hodnocení SEA na základ ě provedeného vyhodnocení nezjistil žádný 
závažný záporný vliv p ředkládané koncepce na jednotlivé složky životního p rost ředí, 
nenavrhuje proto žádná opat ření pro p ředcházení, snížení či kompenzaci takového vlivu. 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že byl u některých záměrů vyhodnocen negativní vliv, navrhl 
zpracovatel SEA následující opatření pro navazující etapy realizace záměrů: 

� během výstavby záměrů a rekonstrukce stávajících objektů minimalizovat dobu trvání stavby 
a negativní vlivy stavby na obyvatelstvo; vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, 
který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách – 
tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 
uskutečňovat v denní době, minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti 
obytné zástavby, 

� u staveb, činností a technologií, které podléhají procesu EIA, proběhne zjišťovací řízení, 
během kterého budou stanoveny podmínky pro výstavbu a provoz záměru, 

� při umísťování zdrojů budou respektovány požadavky Krajského plánu snižování emisí 
Pardubického kraje, 

� při umisťování a povolování nových staveb zdrojů znečišťování ovzduší vycházet z imisní 
situace v oblasti a požadovat veškerá účinná a dostupná opatření k omezování emisí, 

� u zdrojů, které by mohly být významným zdrojem primární i sekundární prašnosti realizovat 
opatření ke snižování množství emisí tuhých znečišťujících látek, 

� při umisťování a povolování nových staveb se zdroji znečišťování ovzduší respektovat využití 
okolních pozemků (především těch, které jsou určeny pro bydlení či rekreaci) a významně 
nesnižovat kvalitu prostředí souvisejícího území, 

� dominantní zdroje hluku budou podle možnosti situovány co nejdále od chráněných 
venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb, 

� při rozhodování o vhodnosti situování a řešení záměrů produkujících nadměrný hluk je třeba 
blíže specifikovat jednotlivé konkrétní zdroje hluku a jejich akustické parametry (zejména se 
jedná o významné zdroje hluku, u kterých by pak bylo vhodné vyhodnotit jejich vliv na hranici 
chráněného venkovního prostoru modelovými výpočty hlukové studie), 

� pro posouzení celkové hladiny akustického tlaku v zájmovém území a tedy i možného 
ovlivnění veřejného zdraví je nutné zhodnotit celkový vliv konkrétních návrhů záměrů 
(tj. specifikovat vliv stacionárních zdrojů hluku) a stávajících zdrojů hluku, 

� provést vyhodnocení případné změny hladin akustického tlaku po realizaci konkrétních 
záměrů v porovnání se stávajícím stavem, 

� u jednotlivých konkrétních návrhů záměrů produkující nadměrný hluk by měla být pomocí 
hlukové studie ověřena vhodnost jejich řešení, 

� jednotlivé záměry začlenit do krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat charakter a 
strukturu zástavby, výškovou hladinu okolní zástavby a harmonické měřítko) a navrhnout 
ozelenění, 

� zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně, 

� při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a vytváření nových 
výhledů a průhledů, 

� provádět výsadbu autochtonních druhů dřevin, 

� při ozelenění vybraných ploch věnovat pozornost výběru druhů zeleně (málo alergizující 
druhy dřevin) s ohledem na možné negativní ovlivňování senzitivní skupiny obyvatel – 
alergiků, 

� stavební práce provádět šetrně k přírodnímu prostředí, zemní práce provádět takovým 
způsobem a tehdy, aby nedošlo k negativním projevům půdní eroze, 
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� zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 

� provozovatel vybudovaných rekreačních zařízení musí dbát na zvýšenou bezpečnost 
návštěvníků z hlediska jejich ohrožení lesními porosty, jedná se o případné lesní polomy, 
pády jednotlivých odumřelých větví apod., 

� po ukončení platnosti rozhodnutí na dočasné odlesnění plánovaných ploch vlastník zařízení 
uvede pozemky do původního stavu, 

� srážkové vody z plochy určené pro novou zástavbu se budou před svedením do kanalizace 
a vodního toku vsakovat nebo zadržovat v rámci dané plochy, 

V této kapitole je dále uveden konkrétní návrh požadavků pro jednotlivé navržené plochy, kde 
byl v kapitole č. 6 vyhodnocen potenciální negativní vliv a je možné tento vliv snížit na únosné 
minimum. Dále jsou v této kapitole uvedeny požadavky na další studie či průzkumy, které 
mohou být provedeny až v dalších stupních řízení, kde již budou známy konkrétní záměry 
a bude tak možné lépe vyhodnotit potenciální vliv. 

 

17, 27, 37: 

� Vliv návrhových ploch na EVL Králický Sněžník lze zmírnit vhodným usměrněním 
návštěvnosti přímo v oblasti vrcholu K. Sněžníku (informační tabule, zábradlí, úprava povrchu 
cest). 

� Při výchově již založených porostů je vhodné z důvodů minimalizace škod větrem 
zachovat výškovou a růstovou rozrůzněnost v exponovaných okrajích porostů a v nově 
vzniklých porostních stěnách preferovat vitální nepoškozené jedince smrku s hlubší korunou. Je 
vhodná též preference méně zastoupených příměsí při výchovných zásazích – buku lesního, 
jedle bělokoré, javoru klenu a modřínu opadavého. Porosty pěstovat ve volnějším zápoji. 

� Při realizaci staveb na navrhovaných plochách je třeba dbát, aby odlesnění plánovaných 
ploch bylo provedeno jen v nejnutnější možné míře a nedocházelo k zásahům do půdního krytu 
mimo těleso stavby. 

� Realizace odlesnění a stavby sjezdové trati je vhodné situovat v období mimo hnízdění 
ptačích druhů v ptačí oblasti Kralický Sněžník. 

 

27:  

� Z technologií pro výstavbu sjezdových tratí bude nezbytné dodržet zásadu nezasahovat 
při úpravě povrchu do půdního krytu ve vzdálenosti 2 – 5 m od porostní stěny, založit trvalý 
travní porost osivem místní provenience po domluvě s CHKO ve vhodném klimatickém období, 
nejlépe na jaře při dostatku vláhy a při nízkém riziku přívalových dešťů. Založený travní porost 
bude třeba v první letech kosit z důvodu jeho rychlejšího zahuštění. V prudkých sklonech u 
obou objektů založit příčné svodnice pro zpomalení odtoku povrchové vody. 

� Šířka sjezdové tratě bude minimalizována s ohledem možného ohrožení zejména 
vrcholovým syndromem okolních lesních porostů, terénní úpravy budou provedeny v nezbytně 
nutné míře s ohledem na terénní poměry v dané lokalitě. 

� V případě překryvu sjezdové tratě a stávajícího singltrailu nebude trasa singltrailu 
odkloněna do navazujících lesních porostů, ale bude pro ni využita plocha nové sjezdové tratě. 

 

37: 

� U obslužných objektů bobové dráhy bude architektura napodobovat tradiční architekturu 
typickou pro dané území. 

� Bobová dráha bude řešena ve smyslu maximálního využití konfigurace terénu 
a minimalizace výškových konstrukcí, bude začleněna do území dostatečnou výsadbou.  

� Minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz bude v dohodě s orgány ochrany přírody a 
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krajiny. 

� Křížení bobové dráhy s lesní dopravní sítí bude řešeno v dostatečné průjezdné výšce 
s ohledem na průjezd odvozních souprav s dřevní hmotou, případně jinou technikou související 
s hospodařením v lesích. 

� K územnímu řízení stavby bobové dráhy a bude KHS předložena k posouzení hluková 
studie, která bude dokladovat prokazatelné dodržení hygienického limitu hluku pro CHVP. 
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II.1.k) Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 

 
 
 

Krajský ú řad 
Pardubického kraje  

odbor životního prost ředí a zemědělství 

 
Váš dopis zn.:  6850/2014/OÚPSÚ/JKo  
Ze dne:   09.03.2016  
Číslo jednací:    KrÚ 26884/2016/OŽPZ/CH     dle rozd ělovníku  
Spisová značka:   SpKrÚ 19529/2016/OŽPZ/2  
Vyřizuje:   Ing. Pavel Chejnovský, DiS.  
Telefon:   466 026 345  
E-mail:    pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz  
Mobil:  
Fax:  

Datum:    13.04.2016 

 

 
S T A N O V I S K O  

k vyhodnocení vliv ů koncepce – Zm ěny č. 7 územního plánu obce Dolní Morava na 
životní prost ředí 

podle § 10i a § 10g a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále zákon)  

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1. Název koncepce  

Změna č. 7 Územního plánu obce Dolní Morava  

2. Umíst ění koncepce (kraj, obec, katastrální území)  

Kraj: Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Dolní Morava, katastrální území Velká Morava  

3. Pořizovatel koncepce  

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky  

4. IČ pořizovatele  

00279072  

5. Zpracovatel koncepce (územního plánu)  

SURPMO, a. s.  
Projektové středisko Hradec Králové  
Tř. ČSA 219  

500 03 Hradec Králové 

 

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220 Internet: 

www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa 8 – 17 hod. 
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6. Zpracovatel posouzení vlivu na životní prost ředí  
 
Odpovědný řešitel (autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb.):  
EMPLA AG spol. s.r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, Ing. Vladimír Plachý - 
autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace, posudků a konceptů podle zák. č. 100/2001 
Sb., číslo autorizace: 15221/ENV/11.  
Spolupráce:  
Mgr. Jan Losík, Ph.D., hodnocení vlivů na území Natura 2000 dle § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., držitel autorizace dle tohoto zákona, č. osvědčení: 11060/ENV/10-297/630/10.  
Mgr. Alice Háková, hodnocení vlivů na území Natura 2000 dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., držitel autorizace dle tohoto zákona, č. osvědčení: 51774/ENV/10-1551/630/10.  
 
7. Stručný popis koncepce  
 
Změna č. 7 územního plánu obce Dolní Morava řeší změnu způsobu využití na 3 plochách v 
k.ú. Velká Morava. Podkladem je Návrh změny č. 7 ÚPO Dolní Morava (SURPMO a.s. duben 
2015). Konkrétně se jedná o tyto plochy:  
· 17 – plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu)  
· 27 – plocha sjezdové trati  
· 37 – plocha bobové dráhy  
Plánované změny funkčního využití zájmových ploch jsou následující:  
Plocha 1 7 je vymezena v přímé návaznosti na stabilizovanou plochu občanského vybavení, 
kterým je hotel Vista s navazujícím sjezdovým areálem, aktivitami pro děti a chatou Marcelka. 
Hlavním důvodem pro změnu ve využití plochy je uspokojení poptávky pro návštěvu wellness 
externími návštěvníky i místními obyvateli obce. Stávající wellness bude rozšířen o veřejnou 
část přístavbou hotelu Vista. Půdorys stavby je cca 50 x 23 m, výška do 15 m a zastavená 
plocha bude cca 1 150 m2. U vstupu do objektu bude vybudováno cca 20 parkovacích stání. 
Celková zastavěná a zpevněná plocha bude cca 2 000 m2. Trvalý zábor PUPFL představuje 
plochu o rozloze 0,867 ha.  
Plocha 2 7 je vymezena mezi horními partiemi Areálu A a B zimních sportů, vymezenými v 
platné ÚPD obce. Plocha je navrhována pro propojení sjezdových areálů A (Sněžník) a B (U 
Slona). Realizací této plochy bude umožněn přesun rodičů s dětmi bez nutnosti využití černé 
sjezdovky A. Nová trať bude mít délku cca 800 m. Realizací záměru dojde k dočasnému odnětí 
plochy PUPFL o rozloze 2,309 ha. Realizací záměru nedojde k navyšování počtu návštěvníků v 
obou areálech, neboť kapacity střediska jsou již limitovány jednak parkovacími možnostmi a 
kapacitou lanovek a vleků, které nebudou navyšovány.  
Plocha 3 7 je vymezena v rámci Areálu A (Sněžník) zimních sportů, vymezeném v platné ÚPD 
obce. Plocha pro bobovou dráhu o délce 3,5 km je vymezena mezi stávajícími sjezdovými 
tratěmi A a B. Začátek trasy je u horní stanice lanové dráhy LD2 a konec u stávající dolní 
stanice této lanové dráhy. Liniová plocha šířky cca 5 m zahrnuje potřebné plochy pro rondely a 
nástupní a výstupní stanice. Vlastní nástupní a výstupní stanice budou realizovány v plochách 
již dočasně odňatých z PUPFL pro stavby horní a dolní stanice LD 2. Bobová dráha bude 
využívána především v letní sezóně, ale tak, jako u stávající bobové dráhy v Areálu B (U 
Slona), bude možné její využití i v zimním období. Dráha bude realizována v obdobné, resp. 
lepší kvalitě, než je stávající dráha U Slona (zvýšená bezpečnost, minimální hlučnost). 
Realizací záměru dojde k dočasnému odnětí plochy PUPFL o rozloze 1,868 ha. Reálně dojde 
ke snížení záboru z důvodu vedení konstrukce nad terénem a v rovných úsecích bude kácený 
průsek o šířce 5 m zmenšen na 1,5 m.  

Správní území obce Dolní Morava zahrnuje 3 katastrální území: Dolní Morava, Horní Morava a 
Velká Morava. Změna č. 7 ÚPO se dotýká katastrálního území Velká Morava. 
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8. Stručný popis vyhodnocení  
 
Vyhodnocení vlivů Změny č. 7 územního plánu obce Dolní Morava na životní prostředí je 
zpracováno dle zákona a dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
Dokument Změna č. 7 územního plánu obce Dolní Morava byl navržen monovariantně, ke 
zhodnocení byla předložena jedna varianta umístění a rozlohy jednotlivých lokalit. Z hlediska 
umístění a rozsahu možných vlivů na životní prostředí a na obyvatelstvo je v SEA dokumentaci 
hodnocen stávající stav, tj. stav bez činnosti (nulová varianta) a aktivní varianta předkládaná v 
podobě nové změny územního plánu. 
V rámci posuzování byly brány v úvahu vlivy přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní, 
synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a permanentní vlivy. Záměry jsou hodnoceny z 
hlediska dopadů na obyvatelstvo a vybrané složky životního prostředí: faunu a flóru, půdu, 
horninové prostředí, vodu, ovzduší a klima, hmotné statky a kulturní a historické památky, 
ÚSES a krajinu v intencích dle přílohy stavebního zákona. Hodnocení vlivů záměrů bylo 
provedeno posouzením, nakolik tyto záměry přispívají k naplňování cílů ochrany životního 
prostředí, respektive zda s nimi nejsou v rozporu.  
 
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ  
 
Zadání změny č. 7 územního plánu obce Dolní Morava bylo schváleno zastupitelstvem obce 
Dolní Morava usnesením č. 79/2014 dne 25.8.2014.  
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání 7. změny územního plánu obce Dolní Morava pod č.j. 
6850/2014/UPSU/LCh bylo doručeno krajskému úřadu dne 16. 1. 2015. Krajský úřad uplatnil stanovisko 
(vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického 
kraje) včetně závěru zjišťovacího řízení č.j.: KrÚ 3555/2015/OŽPZ/Se ze dne 16. 2. 2013. V závěru 
zjišťovacího řízení stanovil, že koncepce bude posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí a nedílnou součástí návrhu změny územního plánu bude vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
a návrh stanoviska orgánu posuzování vlivů na životní prostředí. Oblasti, na které měl být zejména 
kladen důraz: vyhodnocení vlivů koncepce na PUPFL, krajinný ráz a ochranu přírody a vyhodnocení 
kumulace vlivů záměrů uvedených v návrhu zadání předkládané koncepce s vlivy jiných známých záměrů 
(realizovaných, připravovaných, uvažovaných).  
Předložený návrh zadání cit. koncepce vymezoval rozvojové lokality resp. záměry (bobová 
dráha, sjezdová trať, aquapark), u kterých bylo možné předpokládat, že naplňují přílohu č. 1 k 
zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracovatel koncepce v návrhu zadání uvedl, 
že prověřované záměry se dotýkají Přírodního parku Králický Sněžník a lesů zvláštního určení a 
nelze proto vyloučit vhodnost posouzení vlivu Změny č. 7 UPO Dolní Morava na životní 
prostředí.  
Významný vliv koncepce na ptačí oblast Kralický Sněžník nebyl vyloučen vyjádřením Krajského 
úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j. 
3564/2015/OŽPZ/Le ze dne 22. 1. 2015. Cit. stanovisko krajského úřadu se vztahovalo pouze 
pro území, které je v působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje. Netýkalo 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 (dále jen 
„Správa CHKO Jeseníky“). Vyhodnocení kumulativního ovlivnění EVL Králický Sněžník 
předkládanou změnou ÚPO Dolní Morava bylo požadováno ve stanovisku Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Správa CHKO Jeseníky, č.j. 00100/JS/15 ze dne 
9.2. 2015. Z tohoto důvodu bylo zpracováno posouzení vlivů koncepce na plochy Natura 2000.  

Dne 18. 8. 2015 krajský úřad obdržel od Městského úřadu Králíky zpracované vyhodnocení 
vlivu změny č. 7 územního plánu obce Dolní Morava na životní prostředí, vyhodnocení na 
lokality Natura 2000 a vyhodnocení předmětné koncepce na udržitelný rozvoj území. 
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Společné jednání o návrhu změny č. 7 územního plánu obce Dolní Morava včetně posouzení 
vlivů na životní prostředí proběhlo dne 16.9.2015 na Městském úřadu Králíky.  
Dne 10.3.2016 krajský úřad obdržel od Městského úřadu Králíky žádost o vydání stanoviska k 
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) a obdržená stanoviska dotčených úřadů 
k návrhu změny č. 7 územního plánu Dolní Morava jako podklad pro vydání stanoviska k 
návrhu změny cit. koncepce na životní prostředí.  
V rámci společného jednání o návrhu Změny č. 7 územního plánu Dolní Morava byla podána 
stanoviska, která byla souhlasná a bez připomínek. Jednalo se o stanoviska Ministerstva 
obrany ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí Městského úřadu Králíky, Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Správy CHKO Jeseníky.  
Dále byla podána stanoviska, která obsahovala připomínky, podmínky a upozornění. Jednalo 
se o stanovisko Ministerstva životního prostředí, které upozornilo, že ve svodném území obce 
Dolní Morava jsou stanovena chráněná ložisková území a 3 místa poddolovaných území. 
Obvodní báňský úřad v Hradci králové ve svém stanovisku požadoval, aby nebyly v chráněných 
ložiskových územích plánovány žádné výstavby ani zařízení, které nesouvisí s dobýváním 
výhradního ložiska.  
Dále bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko č.j.: KrÚ 53400/2015/OŽPZ/Se ze dne 15.10.2015 
orgánu státní správy lesů krajského úřadu, který v něm vyjádřil nesouhlas s plochou 17 v 
rozsahu trvalého záboru 0,867 ha PUPFL a zároveň vznesl požadavek, aby využití této plochy 
bylo specifikováno výlučně pro takový druh občanské vybavenosti, který nelze z technických 
důvodů situovat na jiné místo. Orgán státní správy lesů krajského úřadu vydal pod 
č.j.:80313/2015/OŽPZ/Kp ze dne 12.1.2016 nové stanovisko k upravenému návrhu cit. 
koncepce, které nahradilo původní cit. stanovisko, ve kterém s předloženým návrhem Změny č. 
7 územního plánu Dolní Morava souhlasí za předpokladu dodržení jím stanovených podmínek a 
doporučení.  
 
 
 
III. HODNOCENÍ KONCEPCE  
 
Krajský úřad konstatuje, že SEA vyhodnocení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 
100/2001 Sb. a bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavební řádu. V kapitole 11. vyhodnocení byly pro navrhované plochy 
stanoveny požadavky na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska minimalizace 
negativních vlivů na životní prostředí.  
V závěru posouzení vlivů na životní prostředí bylo konstatováno, že Změna č. 7 územního 
plánu Dolní Morava je v souladu se základními principy ochrany životního prostředí. Návrh 
předmětné koncepce byl proto doporučen ke schválení zpracovatelem posouzení, který 
zároveň stanovil podmínky k jeho uplatnění.  
Zpracovatel hodnocení SEA na základě provedeného vyhodnocení nezjistil žádný závažný 
záporný vliv předkládané koncepce na jednotlivé složky životního prostředí a nenavrhnul proto 
žádná opatření pro předcházení, snížení či kompenzaci takového vlivu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že byl u některých záměrů vyhodnocen negativní vliv, navrhl zpracovatel SEA 
některá opatření pro navazující etapy realizace záměrů.  
Závěr vyhodnocení s požadavky byl zapracován do kapitoly II.1.j) Zprávy o vyhodnocení vlivů 
předmětné koncepce na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
Při posouzení vlivů koncepce na plochy Natura 2000 bylo zjištěno, že Změna č. 7 územního 
plánu obce Dolní Morava nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL 
Králický Sněžník.  

Stanovisko p říslušného ú řadu z hlediska p řijatelnosti vliv ů záměru na životní prost ředí s 
uvedením podmínek pro realizaci zám ěru, pop řípadě zdůvodn ění nep řijatelnosti zám ěru. 
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Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na 
základě posouzení vlivů návrhu Změny č. 7 územního plánu Dolní Morava na životní prostředí 
vydává podle ust. § 10i a § 10g zákona a uplatňuje podle ust. § 50 zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 
SOUHLASNÉ STANOVISKO  

k vyhodnocení vlivů 
ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVA  

na životní prostředí 

za těchto podmínek: 

 
1. Během výstavby záměrů a rekonstrukce stávajících objektů minimalizovat dobu trvání stavby 
a negativní vlivy stavby na obyvatelstvo; vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, 
který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách – tj. 
veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 
uskutečňovat v denní době, minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti 
obytné zástavby.  

2. U staveb, činností a technologií, které podléhají procesu EIA, proběhne zjišťovací řízení, 
během kterého budou stanoveny podmínky pro výstavbu a provoz záměru.  

3. Při umísťování zdrojů budou respektovány požadavky Krajského plánu snižování emisí 
Pardubického kraje.  

4. Při umisťování a povolování nových staveb (tj. zdrojů znečišťování ovzduší) vycházet z imisní 
situace v oblasti a požadovat veškerá účinná a dostupná opatření k omezování emisí.  

5. U zdrojů, které by mohly být významným zdrojem primární i sekundární prašnosti realizovat 
opatření ke snižování množství emisí tuhých znečišťujících látek.  

6. Při umisťování a povolování nových staveb se zdroji znečišťování ovzduší respektovat využití 
okolních pozemků (především těch, které jsou určeny pro bydlení či rekreaci) a významně 
nesnižovat kvalitu prostředí souvisejícího území.  

7. Dominantní zdroje hluku budou podle možnosti situovány co nejdále od chráněných 
venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb.  

8. Při rozhodování o vhodnosti situování a řešení záměrů produkující nadměrný hluk je třeba 
blíže specifikovat jednotlivé konkrétní zdroje hluku a jejich akustické parametry (zejména se 
jedná o významné zdroje hluku, u kterých by pak bylo vhodné vyhodnotit jejich vliv na hranici 
chráněného venkovního prostoru modelovými výpočty hlukové studie).  

9. Pro posouzení celkové hladiny akustického tlaku v zájmovém území a tedy i možného 
ovlivnění veřejného zdraví je nutné zhodnotit celkový vliv konkrétních návrhů záměrů (tj. 
specifikovat vliv stacionárních zdrojů hluku) a stávajících zdrojů hluku.  

10. Provést vyhodnocení případné změny hladin akustického tlaku po realizaci konkrétních 
záměrů v porovnání se stávajícím stavem.  

11. U jednotlivých konkrétních návrhů záměrů produkující nadměrný hluk by měla být pomocí 
hlukové studie ověřena vhodnost jejich řešení.  

12. Jednotlivé záměry začlenit do krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat charakter a 
strukturu zástavby, výškovou hladinu okolní zástavby a harmonické měřítko) a navrhnout 
ozelenění.  
13. Zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně.  

14. Při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a vytváření nových 
výhledů a průhledů.  
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15. Provádět výsadbu autochtonních druhů dřevin.  

16. Při ozelenění vybraných ploch věnovat pozornost výběru druhů zeleně (málo alergizující 
druhy dřevin) s ohledem na možné negativní ovlivňování senzitivní skupiny obyvatel – alergiků.  

17. Stavební práce provádět šetrně k přírodnímu prostředí, zemní práce provádět takovým 
způsobem a tehdy, aby nedošlo k negativním projevům půdní eroze.  

18. Zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii.  

19. Provozovatel vybudovaných rekreačních zařízení musí dbát na zvýšenou bezpečnost 
návštěvníků z hlediska jejich ohrožení lesními porosty, jedná se o případné lesní polomy, pády 
jednotlivých odumřelých větví apod.  

20. Po ukončení platnosti rozhodnutí na dočasné odlesnění plánovaných ploch vlastník zařízení 
uvede pozemky do původního stavu.  

21. Srážkové vody z plochy určené pro novou zástavbu se budou před svedením do kanalizace 
a vodního toku vsakovat nebo zadržovat v rámci dané plochy.  
Plochy 1 7, 27, 37:  
1. Vliv návrhových ploch na EVL Králický Sněžník lze zmírnit vhodným usměrněním 
návštěvnosti přímo v oblasti vrcholu K. Sněžníku (informační tabule, zábradlí, úprava povrchu 
cest).  
2. Při výchově již založených porostů je vhodné z důvodů minimalizace škod větrem zachovat 
výškovou a růstovou rozrůzněnost v exponovaných okrajích porostů a v nově vzniklých 
porostních stěnách preferovat vitální nepoškozené jedince smrku s hlubší korunou. Je vhodná 
též preference méně zastoupených příměsí při výchovných zásazích – buku lesního, jedle 
bělokoré, javoru klenu a modřínu opadavého. Porosty pěstovat ve volnějším zápoji.  
3. Při realizaci staveb na navrhovaných plochách je třeba dbát, aby odlesnění plánovaných 
ploch bylo provedeno jen v nejnutnější možné míře a nedocházelo k zásahům do půdního krytu 
mimo těleso stavby.  
4. Realizace odlesnění a stavby sjezdové trati je vhodné situovat v období mimo hnízdění 
ptačích druhů v ptačí oblasti Kralický Sněžník.  
 
Plocha 2 7:  
1. Z technologií pro výstavbu sjezdových tratí bude nezbytné dodržet zásadu nezasahovat při 
úpravě povrchu do půdního krytu ve vzdálenosti 2 – 5 m od porostní stěny, založit trvalý travní 
porost osivem místní provenience po domluvě s CHKO Jeseníky ve vhodném klimatickém 
období, nejlépe na jaře při dostatku vláhy a při nízkém riziku přívalových dešťů. Založený travní 
porost bude třeba v první letech kosit z důvodu jeho rychlejšího zahuštění. V prudkých sklonech 
u obou objektů založit příčné svodnice pro zpomalení odtoku povrchové vody.  
2. Šířka sjezdové tratě bude minimalizována s ohledem možného ohrožení zejména vrcholovým 
syndromem okolních lesních porostů, terénní úpravy budou provedeny v nezbytně nutné míře s 
ohledem na terénní poměry v dané lokalitě.  
3. V případě překryvu sjezdové tratě a stávajícího singltrailu nebude trasa singltrailu odkloněna 
do navazujících lesních porostů, ale bude pro ni využita plocha nové sjezdové tratě.  
 
Plocha 3 7:  
1. U obslužných objektů bobové dráhy bude architektura napodobovat tradiční architekturu 
typickou pro dané území.  

 
 
2. Bobová dráha bude řešena ve smyslu maximálního využití konfigurace terénu a minimalizace 
výškových konstrukcí, bude začleněna do území dostatečnou výsadbou.  
3. Minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz bude v dohodě s orgány ochrany přírody a 
krajiny.  
4. Křížení bobové dráhy s lesní dopravní sítí bude řešeno v dostatečné průjezdné výšce s 
ohledem na průjezd odvozních souprav s dřevní hmotou, případně jinou technikou související s 
hospodařením v lesích.  
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5. K územnímu řízení stavby bobové dráhy a bude KHS předložena k posouzení hluková 
studie, která bude dokladovat prokazatelné dodržení hygienického limitu hluku pro CHVP.  
 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit 
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další 
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Výše uvedené 
povinnosti je třeba respektovat s ohledem na požadavky směrnice 2001/42/ES o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.  

K podmínkám uplatněným ve stanoviscích dotčených úřadů krajský úřad dále upozorňuje, že 
zastupitelstvo obce je při schvalování územního plánu resp. jeho změn vázáno stanovisky 
dotčených orgánů, případně výsledkem řešení rozporů (§ 51 odst. 2 stavebního zákona). 

 

 
Ing. Josef Hejduk  

vedoucí odboru 

 
Rozdělovník:  
Město Králíky  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje  
 
Na vědomí:  
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivu na životní prostředí  

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI Hradec Králové 

 

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 13.4.2016 pod č.j. KrÚ 26884/2016/OŽPZ/CH. Toto 
stanovisko je souhlasné za respektování 33 podmínek. Podmínky byly do Změny č. 7 
zapracovány takto: 

ad 1) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů  
ad 2) jde o obecně platný právní požadavek 
ad 3) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů  
ad 4) jde o obecně platný právní požadavek 
ad 5) jde o obecně platný právní požadavek 
ad 6) jde o obecně platný právní požadavek 
ad 7) jde o obecně platný právní požadavek 
ad 8) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 9) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 10) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 11) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 12) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 13) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 14) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 15) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 16) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 



Odůvodnění Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava   

44 

ad 17) jde o obecně platný právní požadavek 
ad 18) jde o obecně platný právní požadavek 
ad 19) jde o obecně platný právní požadavek 
ad 20) jde o obecně platný právní požadavek 
ad 21) jde o obecně platný právní požadavek 
 

Plochy 1 7, 27, 37: 
ad 1) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 2) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 3) jde o obecně platný právní požadavek 
ad 4) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
 

Plocha 2 7: 
ad 1) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 2) zapracováno do kapitoly I.1. 
ad 3) zapracováno do kapitoly I.1. 
 

Plocha 3 7: 
ad 1) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 2) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 3) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 4) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
ad 5) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
 

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. 7 vymezuje zastavitelnou plochu občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a 
sportu) pro potřebné rozšíření současného areálu hotelu Vista. 

Územní plán obce Dolní Morava vymezil zastavitelné plochy pro občanské vybavení v 
rozsahu 1,62 ha, Změna č. 1 tuto výměru rozšířila o 16,23 ha. Změny č. 2 a č. 5 vymezily plochy 
občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) o výměře 0,64 ha. 

Územně plánovací dokumentací obce Dolní Morava byly tedy vymezeny plochy pro 
občanské vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) v rozsahu celkem 18,49 ha. V současné době 
je využito cca 4,815 ha těchto zastavitelných ploch, což odpovídá 26 %.  

V současné době je tedy cca 74% zastavitelných ploch občanského vybavení (vyjma 
tělovýchovy a sportu) využitelných pro umístění objektů občanského vybavení. 

Změna č. 7 vymezuje plochu občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) i když 
je zastavitelných ploch tohoto funkčního určení dostatek. Jedná se o lokalizaci konkrétního 
záměru, který vzhledem k nutnosti napojení na stávající hotel Vista, jež má po stránce 
volnočasových aktivit (investiční záměr výstavby aquaparku rozšiřující nabídku wellness služeb 
nabízených hotelem Vista) doplňovat, nelze umístit ve stávajících zastavitelných plochách 
občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu). 
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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. 7 nenavrhuje nový zábor zemědělského půdního fondu. 

Změna č. 7 navrhuje pouze zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa – viz následující 
tabulka.  

Plochy dočasného záboru budou po ukončení jejich jiného využití uvedeny do původního 
stavu PUPFL.  

 

Zábor ZPF (ha) Zábor PUPFL (ha) Označení 
vymezené 

plochy 

Stanovené 
využití 

Celkem T řída 
ochrany 

Kód 
BPEJ 

Celkem Trvalý Do časný 

17 občanské vybavení 
(vyjma tělovýchovy 

a  sportu) 

- -  0,867 0,867 - 

27 sjezdová trať, 
bobová dráha 

- - - 1,868 - 1,868 

37 sjezdová trať, 
bobová dráha 

- - - 2,309 - 2,309 

Dle sdělení předkladatele záměrů dotýkajících se PUPFL (17, 27, 37), byly tyto záměry 
před zahájením prací na Změně č. 7 na místě samém předběžně projednány s odborným 
lesním správcem – zástupcem LS Hanušovice z hlediska řešení nejvhodnějšího pro zachování 
lesa a pro snížení dopadu na okolní lesní porost. Všechny jsou blíže popsány a odůvodněny 
v kap. II. 1. i) tohoto Odůvodnění.  

Trvalý zábor v ploše 17 pro rozšíření zázemí hotelu Vista přímo navazuje na zastavěné 
území a současnou cestu a zachovává ucelený lesní masiv na jižní a západní straně. Před 
vlastní realizací odlesnění budou navržena a realizována opatření ke snížení možného 
ohrožení nově vzniklé porostní stěny větrem a navrženo ozelenění, které bude tvořit přirozený 
přechod k plochám sousedících lesních porostů. 

Dočasný zábor v ploše 27 pro propojovací sjezdovou trať je veden z velké části po 
plochách bez porostu či s porostem sporadickým. Ve spodní části pak v souběhu s účelovou 
lesní cestou. Šířka plochy bude do cca 30 m a bude minimalizována, aby nebylo ohroženo 
plnění půdoochranné funkce dotčených lesů zvláštního určení. 

Dočasný zábor v ploše 37 pro bobovou dráhu bude minimalizován. Většina trasy 
uvažované bobové dráhy bude okolo 1 m nad zemí, což představuje šířku dráhy 1,5 m 
v rovných úsecích i zatáčkách. Maximální šíře dráhy je v dolní části zatáček, které jsou 
umístěny v extrémně svažitém terénu. Zde může být šíře až 5 m. Toto bude však zcela 
výjimečná situace. Zábor PUPFL bude tedy ve skutečnosti snížen o více než 60 % oproti 
rozsahu uvedenému výše. Trasa bobové dráhy tak bude vyžadovat dočasné odnětí jen cca 0,8 
ha. Nástupní a výstupní stanice se uvažuje jednak na střeše stávající garáže a depa horní 
stanice LD2 a také jako přístavba ke stávající horní stanici LD2, tj. v místech, kde již došlo 
k dočasnému odnětí PUPFL. Dráhu bude možno využívat celoročně. Dle provozních podmínek 
bude možno k nástupu využít buď spodní nebo horní stanici. 

Dalším argumentem pro bobovou dráhu je skutečnost, že vlastník areálu realizoval 
v roce 2014 část sjezdové trati C v její horní části, která propojila sjezdovou trať D (Slamník) se 
sjezdovou tratí A. Původně zamýšlenou část zbývající sjezdové trati C s plánovaným dočasným 
odnětím PUPFL a kácením v rozsahu cca 4,0 ha již nebude realizovat. 
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II.1.o) Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 

V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky. 

 

II.1.p) Vyhodnocení p řipomínek 

Připomínky uplatn ěné v rámci spole čného jednání 

V rámci společného jednání uplatnil připomínku Sněžník a.s., Gajdošova 4392/7, 
615 00 Brno  (Č.j. 30092015/zm.č.7/Ki ze dne 30.9.2015). 
 

Připomínka: 

Nesouhlasí s tím, aby plocha pro wellness označená 17 byla omezena regulativem 
navrženým pro plochu Občanské vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) tak, jak je uvedeno ve 
zveřejněné dokumentaci (tj. Základní regulace /podmínky využití , respektování současné 
prostorové kompozice sídla, Intenzita využití území max. 30 %, z toho nadzemní stavby (vyjma 
plochy 17) nejvýše ½…) . 

Požaduje, aby se na plochu pro wellness označeno 17 navržený regulativ nevztahoval. 
 

Sněžník a.s., Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno dopisem Č.j. 01082016/zm.č.7/Ki ze dne 
1.8.2016) oznámil, že bere zpět výše uvedenou připomínku s následujícím zdůvodněním: 

Dne 30.9.2015 jsme Vám odeslali připomínku zn. 300092015/zm.č.7/Ki k návrhu Změny č. 7 
Územního plánu obce Dolní Morava. Předmětem připomínky byl požadavek na úpravu 
regulativu plochy Občanské vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu). 

Obdobný požadavek na úpravu regulativů v návrhu Územního plánu Dolní Morava jsme téhož 
dne pod zn. 30092015/NÚP/KI odeslali obci Dolní Morava. Obec požadavku na úpravu 
regulativu v ÚP Dolní Morava vyhověla, následně byl upravený regulativ v rámci koordinace 
souběžně probíhajících prací na ÚP D. Morava a Změně č. 7 ÚPO Dolní Morava přenesen i do 
Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava. 
 

V době po ukončení zveřejnění návrhu zadání Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava obdržel 
pořizovatel tři připomínky ke Změně č. 7: 
• Ing. Jiří Chalupník, Jindřichova 2077/11, 61600 Brno Žabovřesky (připomínka podána dne 

2.3.2015), 
• Ing. Zbyněk Babík a Danka Babíková, Sirotkova 251/21, 61600 Brno Žabovřesky 

(připomínka podána dne 2.3.2015), 
• Ivo Lánský, Šikmá 165/25, 62100 Brno (připomínka podána dne 16.3.2015). 

Všechny tři podané připomínky se netýkají svým obsahem Změny č. 7, nýbrž náleží 
Územnímu plánu Dolní Morava. Pořizovatel připomínkující jednotlivě informoval sdělením o této 
skutečnosti. 
 

Připomínky a příslušná sdělení pořizovatele jsou založeny na Odboru územního plánování a 
stavební úřad Městského úřadu Králíky, ve spise „Změna č. 7 ÚPO Dolní Morava“, čj. 
6850/2014. 

 

Připomínky uplatn ěné v rámci ve řejného projednání 

V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 



Odůvodnění Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava   

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 7 
II.2. GRAFICKÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odůvodnění Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava   

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odůvodnění Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava   

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III. SROVNÁVACÍ TEXT  
 

 

 

 

 

 

 

 



Odůvodnění Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava   

50 

 

DEFINICE POJMŮ 

V závazné části ÚPO Dolní Morava po vydání Změn č. 1 – 6 je použito běžné 
terminologie územního plánování vyplývající z legislativy dílčích odvětví a oborů dotčených 
v rámci procesu pořizování územně plánovací dokumentace. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Obec Dolní Morava se bude rozvíjet jako seskupení sídelních útvarů s rozvolněnou 
zástavbou především v návaznosti na současně zastavěné území obce bez vytváření nových  
sídel. 

VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ 

Obec Dolní Morava se bude rozvíjet v souladu s vymezením funkčního využití ploch, 
které je specifikováno v grafické části č. 2.2. Hlavní výkres s komplexním řešením celého území 
obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné regulativy, vymezení hranic zastavitelného území a 
vyznačení hranic současně zastavěného území obce včetně návrhu dopravního řešení a 
návrhu územního systému ekologické stability. 

V k.ú. Velká Morava se vypouští plocha zemědělské výroby „Z“ (u navrhovaného 
poldru). 

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

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

 

V k.ú. Velká Morava se vypouštějí části návrhové plochy sjezdové trati č. 1451. 

V k. ú. Velká Morava se upravuje umístění návrhové plochy sjezdové trati č. 1461. 

V k.ú. Velká Morava se nově vymezuje funkční plocha „Z“ – plocha zemědělské výroby – 
označená v grafické části „984“. 

V k.ú. Velká Morava se nově vymezují:  

- 15 – plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa, 
- 35, 45, 55, 6a5, 6b5, 6c5, 6d5 a C5 – plochy sjezdových tratí, 
- 85 – plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu). 
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. 
 
Na území obce se nově vymezují:  

- 17 – plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu) - k.ú. Velká Morava, 

- 27 – plocha sjezdové trati -  k.ú. Velká Morava, 

- 37 – plocha bobové dráhy - k.ú. Velká Morava. 
 

Pro vydání stavebního povolení pro jednotlivé stavby (lokalita 1811 a související 73 a 91) 
a Sjezdovky (lokality 101, 127, 133, 143, 145, 146, 150, 151, 191 a 192) je nutno předložit 
biologické hodnocení za období nejméně jedné vegetační sezóny (dle § 67 zákona č. 114/1992 
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Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

• Funkční a prostorová regulace je obsažena v následující tabulce     
 – vše co není uvedeno jako funkce P ŘÍPUSTNÁ či PODMÍNĚNÁ, je NEPŘÍPUSTNÉ. 

Název funk ční plochy  Přípustná funkce  Podmín ěná funkce  Základní regulace / 
podmínky využití 

Bydlení bydlení (v rodinných 
domech) 

 

občanské vybavení 
(obchod, nevýrobní 
služby, zdravotnictví) 

respektování současné 
prostorové kompozice sídla, 
intenzita využití území max. 
20 %, z toho nadzemní 
stavby nejvýše 1/2 / 

negativní vlivy podmíněné 
funkce nesmí nad míru 
přípustnou ovlivňovat funkci 
hlavní  

s ohledem na charakter 
stávající zástavby obce a její 
současnou urbanistickou 
kompozici se stanovuje 
minimální plocha pro jeden 
objekt pro bydlení 1200 m2  

Občanské vybavení 
(vyjma tělovýchovy      
a sportu) 

občanské vybavení 
(správa,  řízení, 
obchod, služby, 
školství, zdravotnictví 
a sociální péče, 
kultura, …), rozhledna 
v ploše 85  

přechodné ubytování, 
veřejné stravování, 
bydlení, rodinná rekreace, 
tělovýchova, sport 

respektování současné 
prostorové kompozice sídla,  
intenzita využití území 
(vyjma plochy 17) max. 30 %, 
z toho nadzemní stavby 
nejvýše 1/2 

/ negativní vlivy podmíněné 
funkce nesmí rušivě 
ovlivňovat funkci hlavní; 
rozhledna v ploše 85 o výšce 
nezbytně nutné pro 
umožnění rozhledu za 
předpokladu vyjmutí plochy 
z NPR   

Individuální rekreace 
(IR) 

rodinná rekreace  přechodné ubytování    
respektování současné 
prostorové kompozice, 
intenzita využití území max. 
20 %, z toho nadzemní 
stavby nejvýše 1/2 / v údolí 
Mlýnického potoka se 
výstavba dalších objektů IR 
nepřipouští ani v současné 
ploše IR 

Občanské vybavení 
(tělovýchova, sport) 

sport, tělovýchova  cykloturistická základna, 
přechodné ubytování  

respektování současné 
prostorové kompozice sídla  
a přírodních podmínek   

Sjezdové trati, bobové 
dráhy 

lyžování, 
snowboarding, bobová 
dráha (v Areálu A, v 
jižní části Areálů B a D), 
zemědělská rostlinná 
prvovýroba (louky, 
pastviny), stabilizace 
odtokových poměrů 
v krajině, ochrana 
půdního profilu, 

- - / minimalizace negativních 
vlivů na krajinný ráz v dohodě 
s orgány ochrany přírody a 
krajiny, v navazujícím řízení 
bude vyhodnocena hluková 
zátěž k nejbližším chráněným 
prostorům staveb. 
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Název funk ční plochy  Přípustná funkce  Podmín ěná funkce  Základní regulace / 
podmínky využití 

sáňkařská dráha 
v plochách 45 a C5 

Výroba výroba (průmyslová 
výroba, zemědělská 
výroba, výrobní 
služby), skladování  

bydlení  

občanské vybavení 
(nevýrobní služby, 
obchod) 

respektování současné 
prostorové kompozice sídla /                   
negativní vlivy funkcí nesmí 
přesahovat limity stanovené 
příslušným správním 
rozhodnutím 

Doprava přeprava osob, 
nákladů 

technické vybavení dodržení prostorových norem 
lokalizace 

Technické vybavení přeprava, 
energetických médií, 
vod, zneškodňování 
odpadních vod 

- liniové stavby (TI) 
v současně zastavěném 
území umísťovat pod zem, 
ostatní stavby nesmí narušit 
současnou prostorovou 
kompozici sídla / 
respektování prostorových 
norem, bezpečnostních a 
ochranných pásem 

Zemědělský půdní fond 
(ZPF) 

zemědělská rostlinná 
prvovýroba, 
stabilizace odtokových 
poměrů v krajině, 
ochrana půdního 
profilu 

stabilizace ekosystémů, 
stavby a zařízení pro 
protierozní ochranu, 
optimalizaci vodního 
režimu, revitalizaci krajiny 

- 

Pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) 

Produkce dřevní 
hmoty, ochrana 
půdního profilu, 
stabilizace odtokových 
poměrů v krajině 

stabilizace ekosystémů, 
stavby a zařízení pro 
protierozní ochranu, 
optimalizaci vodního 
režimu, revitalizaci krajiny 
a zabezpečení funkcí lesa 

- 

Zeleň mimo PUPFL - dotváření krajinného 
rázu 

- stabilizace 
odtokových poměrů 
v krajině 

stabilizace ekosystémů, 
individuální rekreace, 
stavby a zařízení pro 
protierozní ochranu, 
optimalizaci vodního 
režimu, revitalizaci krajiny 

zachování tradičních výhledů 
a průhledů   
              

Veřejná zeleň - dotváření krajinného 
rázu a urbanistické 
kompozice 

každodenní rekreace 
- / pouze stavby drobné 
architektury 

Vodní plocha, vodní 
tok 

stabilizace odtokových 
poměrů v krajině 
(akumulace vody, 
odvádění povrchových 
vod), dotváření 
krajinného rázu 

chov ryb, rybaření  - 

 

Podmínky:       1. Ke stavebnímu řízení na zastavění plochy č. 53 u lyžařského areálu B 
a u plochy č. 90 u lyžařského areálu D bude doložena hluková studie 
s případnými návrhy protihlukových opatření, které zajistí splnění 
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru navrhovaných 
staveb (pro bydlení i občanskou vybavenost). 



Odůvodnění Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava   

53 

2. - - - 

3. U územního řízení na bytovou výstavbu na ploše č. 56 u lyžařského areálu 
B a navržených ploch pro bytovou výstavbu, chráněnou občanskou 
vybavenost a rekreaci u lyžařského areálu D bude rovněž vyhodnocen hluk 
z areálu (studie nebo měření). 

4. V případě rozšiřování lyžařského areálu D o další vleky bude provedeno 
vyhodnocení hlukové zátěže z celého areálu ke stávající i plánované bytové 
výstavbě či chráněným objektům občanského vybavení.  

5. Bude provedeno biologické hodnocení zájmových lokalit ve fázi zjišťovacího 
řízení před vydáním územního rozhodnutí pro vymezené záměry Změny č. 2, aby 
byl vyloučen případný vliv výstavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 

6. Pokračovat ve sledování výskytu chřástala polního v zájmovém území a na 
základě získaných dat znovu vyhodnotit záměr výstavby bobové dráhy ve fázi 
zjišťovacího řízení záměru bobové dráhy před vydáním územního rozhodnutí. 

7. V případě zjištění zvláště chráněných druhů živočichů bude před realizací 
uvažovaných záměrů Změny č. 2 postupováno dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění. 

8. Do projektových dokumentací záměrů Změny č. 2 bude zahrnuto jejich začlenění 
do krajinného rázu (dosažení zachování urbanistického charakteru území, 
harmonického měřítka, navržení ozelenění atd.) ve spolupráci s příslušnými 
orgány ochrany přírody. 

9. K územnímu řízení stavby bobové dráhy bude KHS předložena k posouzení 
hluková studie vycházející z měření hlučnosti obdobného areálu, která bude 
dokladovat prokazatelné dodržení hygienického limitu hluku na hranici lokality 
č. 53 určené mimo jiné pro rekreaci a sport. V případě, že výstavba lyžařského 
areálu B bude předcházet stavbě bobové dráhy, musí být tato skutečnost při 
zapracování akustické studie vzata v úvahu a výpočet musí být proveden pro obě 
stavby. 

10. U záměrů Změny č. 2 produkujících nadměrný hluk bude v době zkušebního 
provozu provedeno kontrolní akreditované měření vlivu hluku ze stacionárních 
zdrojů na okolí a v případě překročení limitů budou realizována dostatečná 
protihluková opatření. 

11. Zabezpečit provoz navrhovaných záměrů Změny č. 2 takovým způsobem, aby 
byla zajištěna bezpečnost provozu a byla maximálně omezena možnost vzniku 
negativního ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě a možnost narušení 
faktorů pohody. 

12. Dominantní zdroje hluku budou podle možnosti situovány co nejdále od 
chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb. 

13. Při zpracování územně plánovací dokumentace záměrů Změny č. 2 , které budou 
zasahovat do pozemků k plnění funkce lesa (PUPFL), budou zdůvodněna 
a navržena taková opatření, která budou nejvhodnější z hlediska zachování lesa, 
ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů. 

14. V průběhu přípravy jednotlivých záměrů Změny č. 2, které budou zasahovat 
do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) nebo v ochranném pásu 
lesa bude respektován zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), tj. přednostně budou využity pozemky méně 
významné, co nejméně bude narušováno hospodaření v lese a plnění jeho 
funkcí, nebude docházet k nevhodnému dělení lesa, nebude narušována síť 
lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící 
lesnímu hospodářství, bude zamezeno ohrožení lesa větrem a vodní erozí 
atd. 
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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. 

16. Realizace záměru v ploše 17 se podmiňuje realizací opatření na snížení 
ohrožení sousedních ploch PUPFL a ozelenění tvořícího přirozený přechod 
k těmto plochám. 

17. Šířka sjezdové tratě 27 bude minimalizována s ohledem na možné ohrožení 
zejména vrcholovým syndromem okolních lesních porostů, terénní úpravy 
budou provedeny v nezbytně nutné míře s ohledem na terénní poměry 
v dané lokalitě, 

18. V případě překryvu sjezdové tratě 27 a stávajícího singltrailu nebude trasa 
singltrailu odkloněna do navazujících lesních porostů, ale bude pro ni využita 
plocha nové sjezdové tratě. 

19. Realizace záměru v ploše 37 se podmiňuje maximálním snížením skutečného 
záboru PUPFL oproti výměře předpokládaného záboru. 

 
 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavitelné území je vymezeno v grafické části ÚPO č. 2.2. Hlavní výkres 
s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné regulativy, 
vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného území obce 
včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability. 

Využití nových ploch navrhovaných do území nejvyšší známé inundace z roku 1997 pro 
umístění staveb uvažované funkce je možné za předpokladu, že předmětná plocha nebude 
součástí stanoveného záplavového území. Do doby jeho stanovení je možno plochy využívat 
k navrhované funkci bez trvalých nadzemních staveb. 

 
OMEZENÍ ZMĚN V UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Stavby, jejich změny a změny v jejich užívání budou povolovány v souladu s funkčním 
využitím ploch stanoveným Územním plánem obce Dolní Morava a jeho Změnami č. 1 – 6. 

 
ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍHO VYBAVENÍ 

Uspořádání dopravního vybavení je specifikováno v grafické části ÚPO č. 2.2. Hlavní 
výkres s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné 
regulativy, vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného 
území obce včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability. 

 

Stabilizované vedení silnic se doplňuje místními komunikacemi k napojení rozvojových 
ploch obce. Pro zajištění odstavení vozidel budou vybudována nová parkoviště a záchytná 
parkoviště. 

Respektovat nutno OP stávajícího i plánovaného komunikačního systému v parametrech 
pro příslušnou kategorii pozemní komunikace dle platných státních norem. 

 
ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Pro zásobování obce vodou bude vybudován nový vodojem, doplněn vodovodní řad 
veřejného vodovodu a zajištěno posílení vodních zdrojů.  
Zneškodňování odpadních vod bude realizováno prostřednictvím centrální ČOV napojené na 



Odůvodnění Změny č. 7 ÚPO Dolní Morava   

55 

tlakové kanalizační stoky. 

Pro zajištění zásobování elektrickou energií budou vybudovány 2 nové TS. 
Pro zajištění zásobování plynem bude vybudován STL plynovodní systém. 
 

 

ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Uspořádání občanského vybavení je specifikováno v grafické části ÚPO č. 2.2. Hlavní 
výkres s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné 
regulativy, vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného 
území obce včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability. 

Současné občanské vybavení obce bude doplněno o nové objekty v oblasti správy          
a řízení, obchodu, zdravotnictví, ubytování a stravování a tělovýchovy a sportu. 

 
VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

Plochy a koridory ÚSES jsou vymezeny v grafické části ÚPO č. 2.2. Hlavní výkres 
s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné regulativy, 
vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného území obce 
včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability. 

Plochy níže uvedených biocenter a biokoridorů je nutno považovat za nezastavitelné: 
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. 

Na těchto plochách se nepřipouští činnosti snižující jejich ekologickou stabilitu. 
 

 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

ochrana p řírody a krajiny  

- zásady ochrany přírody dle Plánu péče národní přírodní rezervace (NPR) Králický Sněžník 
(severní část řešeného území)  

- ochrana krajinného rázu - celé řešené území leží v Přírodním parku Králický Sněžník 

- ochrana biotopů výskytu chráněných a na bytí ohrožených živočichů – části řešeného území 
jsou součástí prostoru ”ptačího území Králický Sněžník” a evropsky významné lokality 
„Králický Sněžník“ v rámci programu NATURA 2000 

- významné krajinné prvky “ze zákona”: les, vodní tok, rybník, údolní niva 

- prvky Územního systému ekologické stability (nadregionálního, regionálního i místního 
významu)  

ochrana lesa  

- zásady ochrany jednotlivých kategorií ploch PUPFL včetně ochranného pásma 50 m 

ochrana podzemních a povrchových vod  

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

- významný vodní tok 

- ochranné pásmo vodního zdroje 

- provozní pásmo pro údržbu vodních toků (8 m od břehové čáry u významného vodního toku, 
6 m u ostatních vodních toků) 
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ochrana staveb  

- veřejné pohřebiště včetně ochranného pásma 100 m 

ochrana památek  

nemovitá kulturní památka 

ochrana technické infrastruktury  

♦ pro zásobování vodou   

- ochranné pásmo vodojemu 

- ochranné pásmo vodovodního řadu a vodovodního zařízení 

- ochranné pásmo vodního zdroje 

♦ pro čišt ění odpadních vod  

- ochranné pásmo čistírny odpadních vod 

- ochranné pásmo domovní mechanicko-biologické čistírny odpadních vod 

- ochranné pásmo kanalizace 

♦ pro zásobování elektrickou energií  

- ochranné pásmo elektrické stanice pro transformaci VN/NN 

- ochranné pásmo nadzemních a zemních kabelových vedení VN a NN 

♦ pro p řenos informací  

- ochranné pásmo dálkového telekomunikačního kabelu 1,5 m na obě strany 

ochrana dopravní infrastruktury  

♦ pozemních komunikací  

- ochranné pásmo silnice III. třídy 

- místní komunikace 

- rozhledové pole úrovňové křižovatky pozemních komunikací 

♦ železnice  

- ochranné pásmo 60 m 

ochrana m ěřičských zna ček (bod ů), signál ů a jiných za řízení 

Podle § 8 odst. 2 a § odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, jsou chráněny 
měřičské značky (body), signály a jiná zařízení. Nedodržením tohoto zákona dochází podle § 7 
písm. b) a c) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve 
znění pozdějších předpisů, k porušení pořádku na úseku zeměměřičství. 

Správcem základního bodového pole je Zeměměřičský úřad v Praze, podrobné bodové 
pole je ve správě územně příslušného katastrálního úřadu. 

záplavové území  

- aktivní zóna 

- hranice Q100 
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PLOCHY PŘÍPUSTNÉ PRO TĚŽBU NEROSTŮ 

Plochy přípustné pro těžbu nerostů jsou vymezeny v grafické části ÚPO č. 2.2. Hlavní 
výkres s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné 
regulativy, vymezení hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavěného 
území obce včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability. 

 
VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 
OPATŘENÍ A PRO PROVEDENÍ ASANACÍ NEBO ASANAČNÍCH ÚPRAV 

Ve smyslu ustanovení § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze pozemky, stavby a práva k nim, 
potřebné pro uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, vyvlastnit nebo omezit 
rovněž pro veřejně prospěšné stavby (VPS) podle schválené územně plánovací dokumentace. 

V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů 
se vymezují plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření na správním 
území obce uvedené v následujícím přehledu: 

Veřejně prosp ěšné stavby  

DOPRAVA  
- pravostranný chodník u silnice III/3127 (od stávající prodejny směrem severním v rámci 

SZÚO) 
- veřejná parkoviště 
- 2 veřejná parkoviště – zábor č. 342 a 52 
- záchytné parkoviště 
- místní a účelové komunikace doplňující stávající síť  

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
- doplněné vodovodní sítě včetně objektů a zařízení s tím souvisejících (vodovod, vodojem, 

jímací objekt obecního vodovodu) 
- systém odkanalizování a čištění odpadních vod (stavba kanalizace, stavba objektu čistírny 

odpadních vod – pozemek p.č. 5208 k.ú. Velká Morava) 
- hráz poldru 
- hráz poldru 1H

6 

ENERGETIKA 
- STL plynovod včetně souvisejících zařízení 
- nadzemní elektrické vedení VN 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ  
- objekt pro správu, řízení, zdravotnictví a společenské aktivity obce 
- objekt občanského vybavení nad areálem C 
- objekt občanského vybavení pod severním vlekem areálu D 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ  
- sběrný dvůr – zábor ZPF č. 113 
- koupaliště 

Veřejně prosp ěšná opat ření 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
- záplava poldru 1W

6 

Asanace a asana ční úpravy  

V rámci koncepce ÚPO se plošné asanace nepředpokládají. 
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Poučení: 

Proti Změně č. 7 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). 

 

 

 

 

 

 

  Ing. arch. Richard Novák             otisk    Ladislav Janočko   

 starosta obce    razítka obce             místostarosta obce  
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Stanoviska a p řipomínky obdržené v rámci 
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Příloha č. 2 odůvodn ění 
 
 
 
Stanoviska a p řipomínky obdržené v rámci 
veřejného projednání návrhu zm ěny  
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