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I. 

ZMĚNA Č. 2  

ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A 

TEXTOVÁ ČÁST  

 

Textová část I.A Územního plánu Dolní Moravice,  

vydaného Opatřením obecné povahy č. 04/2009,                                                                                 

 

ve znění Změny č. 1 Územního plánu Dolní Moravice,                                                                        

vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2012                                                                               

 

se Změnou č. 2 mění takto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Původní Obsah tohoto znění: 

A. Vymezení zastavěného území                     

B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot          

C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,  

 ploch přestavby a systému sídelní zeleně                  

 C.1  Celková urbanistická koncepce                   

 C.2  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby            

 C.3  Systém sídelní zeleně                      

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování       

 D.1 Dopravní infrastruktura                      

    D.1.1 Doprava silniční                      

    D.1.2 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů         

    D.1.3 Provoz chodců a cyklistů                    

    D.1.4 Hromadná doprava osob                   

      D.1.5 Ostatní druhy doprav                     

 D.2 Technická infrastruktura                      

     D.2.1  Vodní hospodářství                     

     D.2.2 Energetika, spoje                     

     D.2.3  Ukládání a zneškodňování odpadů                

  D.3 Občanské vybavení                         

  D.4 Veřejná prostranství                       

E.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek  

  pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost  

  krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci,  

 dobývání  nerostů             

 E.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení       

    podmínek pro změnu v jejich využití                 

 E.2 Územní systém ekologické stability                  

 E.3 Prostupnost krajiny                       

 E.4 Protierozní opatření                       

 E.5 Ochrana před povodněmi                     

 E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny                

 E.7 Vymezení ploch pro dobývání nerostů      

F.  Stanovení podmínek  pro využití ploch s rozdílným způsobem využití        

  F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití              

  F.2 Podmínky pro využití ploch          

  F.3 Časový horizont                        

G.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,  

  staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro  

  asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a pro které  

      lze zároveň uplatnit předkupní právo (§ 101, § 170 stavebního zákona)      

  G.1 Veřejná infrastruktura                       

     G.1.1 Stavby pro dopravní infrastrukturu                

     G.1.2 Stavby pro technickou infrastrukturu               

 



   

 
 

  G.2 Veřejně prospěšná opatření                    

  G.3 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu          

  G.4 Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit    

H.  Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných  

  opatření pouze s možností předkupního práva (§ 101 stavebního zákona)       

  H.1 Veřejná prostranství                            

I.    Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného  

       budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření            

J.   Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití  

      územní studií podmínkou pro rozhodování                 

K.   Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které  

       může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen  

   autorizovaný architekt                         

L.   Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené  

   grafické části                          

 

 se nahrazuje novým zněním: 

Obsah 

A. Vymezení zastavěného území                     

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot       

C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,  

 ploch přestavby a systému sídelní zeleně                  

 C.1  Celková urbanistická koncepce                   

 C.2  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby            

 C.3  Systém sídelní zeleně                      

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování       

 D.1 Dopravní infrastruktura                      

    D.1.1 Doprava silniční                      

    D.1.2 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů         

    D.1.3 Provoz chodců a cyklistů                    

    D.1.4 Hromadná doprava osob                   

      D.1.5 Ostatní druhy doprav                     

 D.2 Technická infrastruktura                      

     D.2.1  Vodní hospodářství                     

     D.2.2 Energetika, spoje                     

     D.2.3  Ukládání a zneškodňování odpadů                

  D.3 Občanské vybavení                         

  D.4 Veřejná prostranství                       

E.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek  

  pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost  

  krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci,  

 dobývání ložisek nerostných surovin, apod.                

 E.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení       

    podmínek pro změnu v jejich využití                 



   

 
 

 E.2 Územní systém ekologické stability                  

 E.3 Prostupnost krajiny                       

 E.4 Protierozní opatření                       

 E.5 Ochrana před povodněmi                     

 E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny                

 E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin         

F.  Stanovení podmínek  pro využití ploch s rozdílným způsobem využití        

  F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití              

  F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití         

G.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,  

  staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro  

  asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit         

  G.1 Veřejná infrastruktura                       

     G.1.1 Stavby pro dopravní infrastrukturu                

     G.1.2 Stavby pro technickou infrastrukturu               

  G.2 Veřejně prospěšná opatření                    

  G.3 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu          

  G.4 Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit    

H.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze                                

uplatnit předkupní právo                      

  H.1 Veřejná prostranství                            

I.   Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného  

       budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření            

K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití  

      územní studií podmínkou pro rozhodování                 

L. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které  

       může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen  

   autorizovaný architekt                         

M.  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené  

   grafické části                          

 

Ze seznamu tabulek tohoto znění: 

Tab. č. 1 – Plochy smíšené obytné venkovské SV 

Tab. č. 2 – Plochy smíšené obytné rekreační SR 

Tab. č. 3 – Plochy bydlení hromadného BH 

Tab. č. 4 – Plochy rekreace sportovní RS 

Tab. č. 5 – Plochy rekreace hromadné RH 

Tab. č. 6 – Plochy rekreace specifické RX 

Tab. č. 7 – Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV  

Tab. č. 8 – Plochy občanského vybavení komerčního typu OK 

Tab. č. 9 – Plochy veřejných prostranství PV 

Tab. č. 10 – Plochy dopravy silniční DS 

Tab. č. 11 – Plochy dopravy specifické DX 

Tab. č. 12 – Plochy dopravních koridorů DK 



   

 
 

Tab. č. 13 – Plochy technické infrastruktury TI 

Tab. č. 14 – Plochy výroby zemědělské VZ 

Tab. č. 15 – Plochy výroby drobné VD 

Tab. č. 16 – Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 

Tab. č. 17 – Plochy zeleně přírodního charakteru ZP 

Tab. č. 18 – Plochy hřbitovů  ZH 

Tab. č. 19 – Plochy vodní a vodohospodářské VV 

Tab. č. 20 – Plochy poldrů VP 

Tab. č. 21 – Plochy zemědělské NZ 

Tab. č. 22 – Plochy lesní NL 

Tab. č. 23 – Plochy přírodní NP 

Tab. č. 24 – Plochy územního systému ekologické stability ÚSES 

 

se vypouští:  

Tab. č. 12 – Plochy dopravních koridorů DK 
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A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Bod č. 2. tohoto znění: 

2. Zastavěné území obce Dolní Moravice je vymezeno k 1. 11. 2008. 

se nahrazuje novým zněním: 

2. Zastavěné území obce Dolní Moravice je vymezeno k 1. 5. 2015. 

 

Z bodu č. 4. tohoto znění: 

4. Zastavěné území Dolní Moravice je vymezeno ve výkresech:  

  č. 1. Základní členění území  

   č. 2. Hlavní výkres  

  č. 7. Koordinační výkres  

se vypouští poslední řádek tohoto znění: 

  č. 7. Koordinační výkres.  

 

 

Název kapitoly  

B.  KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO  

HODNOT 

se nahrazuje novým zněním: 

B.  ZÁKLADNÍ  KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO  HODNOT 

Bod č. 4. tohoto znění: 

4. Předmětem ochrany na území obce Dolní Moravice  jsou přírodní, kulturní a historické 

hodnoty. Jejich výčet a popis je obsažen v Textové části II. A :  

se nahrazuje novým zněním: 

4.   Předmětem ochrany na území obce Dolní Moravice  jsou přírodní, kulturní a historické 

hodnoty, a to:  

- přírodní hodnoty: 

- Chráněná krajinná oblast Jeseníky  

- Přírodní rezervace Niva Moravice   

- Přírodní rezervace Franz – Franz  

- Ptačí oblast Jeseníky  

- Evropsky významná lokalita Moravice  

- Evropsky významná lokalita štola Franz – Franz 

- nadregionální a regionální části ÚSES 

- památné stromy  

- kulturní a historické hodnoty (kulturní památky a památky místního významu).   

 

Vypouštějí se body č. 5., 6. a 7. tohoto znění: 

5. Do  r. 2020 se předpokládá nárůst počtu obyvatel v obci na úroveň cca 470 obyvatel.  
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6. V řešeném území se do r. 2020 očekává výstavba cca 45 nových bytů.  

7. Dále se v řešeném území předpokládá výstavba cca 20 bytových jednotek druhého bydlení 

(rodinné rekreace).  

 

Název kapitoly 

C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  

PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

se nahrazuje novým zněním: 

C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH,  PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

C.1 Celková urbanistická koncepce 

Bod č. 3.1. tohoto znění: 

3.1 Největší rozsah zastavitelných ploch navržených v Dolní Moravici představují plochy 

smíšené obytné venkovské SV, určené především pro obytnou výstavbu, umožňující však 

i výstavbu objektů rodinné rekreace, výstavbu zařízení občanského vybavení, zařízení 

sportovních, zařízení drobné výroby apod.  Zastavitelné plochy smíšené obytné venkov-

ské jsou navrženy jednak v prolukách mezi stávající zástavbou (plochy č. Z 43, Z 47, 

Z 49, Z 51, Z 52, Z 53, Z 54, Z 55, Z 56, Z 58), jednak v návaznosti na zastavěné území, 

a to na jižním okraji zastavěného území (plochy č. Z 44 – lokalita U Okálů II., Z 48 - lo-

kalita K Harrachovu), i na severním okraji zastavěného území (plochy č. Z 50 - lokalita 

Za humny, Z 59 – lokalita U Moravice).  

se nahrazuje novým zněním: 

3.1 Největší rozsah zastavitelných ploch navržených v Dolní Moravici představují plochy 

smíšené obytné venkovské SV, určené především pro obytnou výstavbu, umožňující však 

i výstavbu objektů rodinné rekreace, výstavbu zařízení občanského vybavení, zařízení 

sportovních, zařízení drobné výroby apod.  Zastavitelné plochy smíšené obytné venkov-

ské jsou navrženy jednak v prolukách mezi stávající zástavbou (plochy č. Z 43, Z 47,  

Z 51, Z 54, Z 55, Z 56, Z 58, z 2/7), jednak v návaznosti na zastavěné území, a to na již-

ním okraji zastavěného území (plochy č. Z 44 – lokalita U Okálů II., Z 48 - lokalita 

K Harrachovu), i na severním okraji zastavěného území (plochy č. Z 50A a Z 50B - loka-

lita Za humny, Z 59 – lokalita U Moravice).  

 

Bod č.3. 6 tohoto znění:  

3.6 V západní části zástavby Dolní Moravice je navržena plocha dopravy silniční DS - pro 

výstavbu hromadných garáží (plocha č. Z 42), v severní části k. ú. v rámci stávajícího zá-

chytného parkoviště plocha pro  výstavba čerpací stanice pohonných hmot (plocha č. 

Z 65).  

se nahrazuje novým zněním: 

3.6 V západní části zástavby Dolní Moravice je navržena plocha dopravy silniční DS - pro 

výstavbu hromadných garáží (plocha č. Z 42), v lokalitě u Hotelu Avalanche plocha pro 

výstavbu parkoviště (plocha č. Z 62).  
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V bodě č. 3.8. tohoto znění:  

3.8 V okolí obecního úřadu a podél toku Moravického potoka je navrženo vybudování ploch 

veřejné zeleně – zeleně na veřejných prostranstvích ZV (plochy č. ZV 4, ZV 5, ZV 6).  

se ze závorky vypouští plocha č. ZV 4 a doplňuje se plocha č. ZV 2/2. 

 

Doplňuje se bod č. 3. 9 tohoto znění: 

3.9 Na levém břehu toku Moravice se vymezují zastavitelné plochy veřejných prostranství PV 

pro vybudování cyklostezky (plochy č. Z 2/8, Z 2/9).    

 

V bodě č. 4.1 tohoto znění: 

4.1 Zástavba Horní Moravice plynule navazuje na zástavbu Dolní Moravice. Takřka všechny 

navržené plochy představují plochy smíšené obytné venkovské, navržené v prolukách mezi 

stávající zástavbou (plochy č. Z 24, Z 25, Z 27, Z 28, Z 31, Z 32, Z 33, Z 34, Z 35, Z 36, 

Z 37, Z 38, Z 39, Z 40, Z 41, Z 43, Z 46) nebo v návaznosti na ni (plochy č. Z 22, Z 23, 

Z 26).  

se z 1. závorky vypouštějí plochy č. Z 24, Z 31, Z 33, Z 37, Z 38 a Z 43, do 2. závorky se do-

plňují plochy č. Z 2/5 a Z 2/6. 

 

Bod č. 4.3 tohoto znění: 

4.3 Areál Hamříkovy stáje je navržen k rozšíření – plochy rekreace hromadné RH (plochy č. 

Z 29, Z 30).  

se nahrazuje novým zněním: 

4.3 Areál Hamříkovy stáje je navržen k rozšíření – plocha rekreace hromadné RH (plocha č. 

Z 30).  

 

Bod č. 5.1 tohoto znění: 

5.1 V Nové Vsi jsou navrženy zejména plochy smíšené obytné rekreační SR, určené přede-

vším  pro výstavbu objektů rodinné rekreace, umožňující však i výstavbu obytnou a vý-

stavbu zařízení občanského vybavení, zejména komerčního typu (např. penziony, apod.). 

Tyto plochy jsou navrženy jednak v prolukách mezi stávající zástavbou (plochy č. Z 3, Z 4, 

Z 5, Z 9, Z 10, Z 11, Z 12, Z 13, Z 17), jednak v návaznosti na zastavěné území na jižním 

okraji zástavby (plochy č. Z 6, Z 7, Z 8, Z 14, Z 15, Z 16) a na severním okraji zástavby 

(plochy č. Z 18, Z 19). 

se nahrazuje novým zněním: 

5.1 V Nové Vsi jsou navrženy zejména plochy smíšené obytné rekreační SR, určené přede-

vším  pro výstavbu objektů rodinné rekreace, umožňující však i výstavbu obytnou a vý-

stavbu zařízení občanského vybavení, zejména komerčního typu (např. penziony, apod.). 

Tyto plochy jsou navrženy jednak v prolukách mezi stávající zástavbou (plochy č. Z 4, Z 5, 

Z 9, Z 10, Z 11, Z 13, Z 17), jednak v návaznosti na zastavěné území na jižním okraji zá-

stavby (plochy č. Z 6, Z 7, Z 8, Z 14, Z 15, Z 16) a na severním okraji zástavby (plochy č. 

Z 18, Z 19) a jako plocha přestavby v lokalitě Dolní konec. 
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Bod č. 5.2 tohoto znění: 

5.2 V nejvyšší části Nové Vsi je navržen lyžařský areál – lyžařský vlek a sjezdovka – plocha 

rekreace specifické RX1 a plocha občanského vybavení komerčního typu OK (plocha č. 

Z 1 – pro vybudování rozhledny a parkoviště). Další parkoviště – plocha dopravy silniční 

DS - je navrženo na východním okraji Nové Vsi (plocha č.  Z 20). 

se nahrazuje novým zněním: 

5.2 V horní části Nové Vsi jsou navrženy dva lyžařské areály – v lokalitě Na Vyhlídce areál 

se sjezdovkou a dvěma vleky (plocha rekreace specifické RX1), v lokalitě Nad cestou 

areál se sjezdovkou a lanovou dráhou (plocha rekreace specifické RX2/1) a plocha pro 

vybudování obslužného zázemí areálu (plocha občanského vybavení komerčního typu 

OK č. Z 2/4). V horní části Nové Vsi jsou vymezeny tři plochy pro vybudování nových 

parkovišť (plochy dopravy silniční DS č. Z 2/1, Z 2/2, Z 2/3), další plocha je vymezena 

v lokalitě Konečná (plocha dopravy silniční DS č. Z 20). 

 

Vypouští se bod č. 5.3 tohoto znění: 

5.3 Pod navrženou rozhlednou je navržena plocha technické infrastruktury TI pro vybudování 

vodojemu (plocha č. Z 2).  

 

Bod č. 5.4 tohoto znění: 

5.4 Bývalý hřbitov je navrženo upravit jako pietní místo, okolní plochy a plochy kolem kaple 

sv. Anny upravit jako veřejnou zeleň – plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV (plo-

chy č. ZV 1, ZV 2).  

se doplňuje o text: 

Další plocha zeleně na veřejných prostranstvích ZV je navržena u Novoveského Rybníka 

(plocha č. ZV 2/1). 

 

 

C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  

 a) Zastavitelné plochy 

Vypouštějí se následující zastavitelné plochy:  

Plocha 

č. 

Katastrální 

území   

Název Charakteristika  Koeficient 

zastavění 

pozemku   

Výměra 

v ha  

Z 1 Nová Ves  

u Rýmařova  

Vyhlídka plocha občanské                                 

vybavenosti komerčního 

typu OK – rozhledna, 

parkoviště   

0,50 0,32 

Z 2 Nová Ves  

u Rýmařova 

Vodojem plocha technické                                                                                                                        

infrastruktury TI 

0,90 0,04 

Z 3 Nová Ves  

u Rýmařova 

Pod  

Vyhlídkou 

plocha smíšená obytná 

rekreační SR – pro cca         

1 objekt 

0,30 0,31 

Z 12 Nová Ves  

u Rýmařova 

Nová Ves – Dolní 

konec II. 

plocha smíšená obytná 

rekreační SR – pro cca       

0,30 0,10 
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1 objekt 

Z 24 Horní Moravice  Horní Moravice – 

Horní konec II. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca                      

1 RD 

0,40 0,10 

Z 29 Horní Moravice  Hamříkova stáj I. plocha rekreace                              

hromadné RH –                            

pro rozšíření areálu          

Hamříkovy stáje   

0,30 0,08 

Z 31 Horní Moravice  Horní Moravice – 

Střed III. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca                

1 RD 

0,40 0,06 

Z 33 Horní Moravice  Horní Moravice – 

Střed V. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca                    

1 RD 

0,40 0,19 

Z 37 Horní Moravice Horní Moravice – 

Dolní konec II. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca                 

2 RD 

0,40 0,41 

Z 38 Horní Moravice  Horní Moravice – 

Dolní konec III. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca                  

1 RD 

0,40 0,14 

Z 49 Dolní Moravice  Dolní Moravice – 

Střed I. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca                 

1 RD 

0,40 0,36 

Z 50 Dolní Moravice  Za humny plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca              

50 RD 

0,40 12,68 

Z 52 Dolní Moravice  U potoka II. plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca                 

1 RD 

0,40 0,11 

Z 53 Dolní Moravice U potoka III. plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca                  

1 RD 

0,40 0,25 

Z 65 Dolní Moravice  Čerpací 

 stanice  

pohonných hmot 

plocha dopravy silniční 

DS – pro výstavbu                  

čerpací stanice                    

pohonných hmot 

  

0,90 0,15 

Z 66 Dolní Moravice  Lanovka plocha občanského                                      

vybavení komerčního 

typu OK 

0,50 0,13 

 

U následujících zastavitelných ploch se mění koeficient zastavění pozemku takto: 

Plocha č. Katastrální  

území 

Název Charakteristika Koeficient 

zastavění 

pozemku 

Výměra          

v ha 

Z 209 Frýdek  Zámecká  SM – plocha smíšená 

obytná městská  

0,90 0,17 

Z 295 Frýdek  V. Závady  SM – plocha smíšená 

obytná městská  

0,90 0,25 

Z 483 Frýdek Slezská I. SM – plocha smíšená 

obytná městská 

0,90 0,45 
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Ze sloupce Charakteristika se vypouští stanovený počet objektů a RD. 

 

U následujících zastavitelných ploch se mění výměra v ha takto: 

Plocha 

č. 

Katastrální území   Název Charakteristika  Koeficient 

zastavění 

pozemku   

Výměra 

v ha  

Z 7 Nová Ves  

u Rýmařova 

Nová Ves – Horní 

konec IV. 

plocha smíšená obytná 

rekreační SR – pro cca 2 

objekty 

0,30 0,56 

Z 14 Nová Ves  

u Rýmařova 

Nová Ves – Dolní 

konec IV. 

plocha smíšená obytná 

rekreační SR – pro cca 1 

objekt 

0,30 0,47 

Z 16 Nová Ves  

u Rýmařova 

Nová Ves – Dolní 

konec VI. 

plocha smíšená obytná 

rekreační SR – pro cca 1 

objekt 

0,30 0,45 

Z 20 Nová Ves  

u Rýmařova 

Konečná plocha dopravy silniční 

DS – pro parkoviště a 

autobusovou točnu  

0,90 0,36 

Z 28 Horní Moravice  Horní Moravice – 

Střed II. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca 1 

RD 

 

0,40 0,25 

Z 34 Horní Moravice  Horní Moravice – 

Dolní konec I. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca 1 

RD 

0,40 0,26 

Z 35 Horní Moravice  Horní Moravice – 

Střed VI. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca 1 

RD 

0,40 0,28 

Z 36 Horní Moravice  Horní Moravice – 

Střed VII. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca 1 

RD 

0,40 0,06 

Z 39 Horní Moravice  Horní Moravice – 

Dolní konec IV. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca 2 

RD 

0,40 0,21 

Z 40 Horní Moravice  Horní Moravice – 

Střed VIII. 

plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca 3 

RD 

0,40 0,34 

Z 43 Dolní Moravice  U Okálů I. plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca 2 

RD 

0,40 0,37 

Z 48 Dolní Moravice  K Harrachovu plocha smíšená  obytná 

venkovská SV – cca 10 

RD 

0,40 2,06 

Z 60 Dolní Moravice  Hotel 

Avalanche 

plocha rekreace hro-

madné RH – pro rozší-

ření areálu Hotelu Ava-

lanche  

0,30 0,91 
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 Vymezují se nové zastavitelné plochy: 

Plocha 

č. 

Katastrální území   Název Charakteristika  Koeficient 

zastavění 

pozemku   

Výměra 

v ha  

Z 50A Dolní Moravice Za humny I. plocha smíšená  obytná                

venkovská SV 

0,40 5,34 

Z 50B Dolní Moravice Za humny II. plocha smíšená  obytná                

venkovská SV 

0,40 4,17 

ZV 1 Nová Ves  

u Rýmařova 

U hřbitova plocha zeleně na veřej-

ných prostranstvích ZV 

0,10 0,16 

ZV 2 Nová Ves  

u Rýmařova 

U kaple plocha zeleně na veřej-

ných prostranstvích ZV 

0,10 0,21 

ZV 3 Horní Moravice U kapličky plocha zeleně na veřej-

ných prostranstvích ZV 

0,10 0,27 

ZV 5 Dolní Moravice U obecního úřadu I. plocha zeleně na veřej-

ných prostranstvích ZV 

0,10 0,45 

ZV 6 Dolní Moravice U obecního úřadu II. plocha zeleně na veřej-

ných prostranstvích ZV 

0,10 0,20 

Z 2/1 Nová Ves  

u Rýmařova 

Parkoviště                       

U rozhledny I. 

plocha dopravy silniční 

DS 

0,90 0,25 

Z 2/2 Nová Ves  

u Rýmařova 

Parkoviště                      

U rozhledny II. 

plocha dopravy silniční 

DS 

0,90 0,07 

Z 2/3 Nová Ves  

u Rýmařova 

Parkoviště                        

U běžeckého              

areálu 

plocha dopravy silniční 

DS 

0,90 0,09 

Z 2/4 Nová Ves  

u Rýmařova 

Lyžařský areál 

Nad cestou 

plocha občanského vy-

bavení komerčního typu 

OK 

0,50 0,41 

Z 2/5 Horní Moravice Horní Moravice – 

Horní konec V. 

plocha smíšená  obytná                      

venkovská SV 

0,40 0,39 

Z 2/6 Horní Moravice Horní Moravice – 

Horní konec VI. 

plocha smíšená  obytná                      

venkovská SV 

0,40 0,36 

Z 2/7 Dolní Moravice Na křižovatce II. plocha smíšená  obytná                      

venkovská SV 

0,40 0,27 

Z 2/8 Dolní Moravice Cyklostezka I. plocha veřejných pro-

stranství PV 

není                  

stanoven         

0,08 

Z 2/9 Dolní Moravice Cyklostezka II. plocha veřejných pro-

stranství PV 

není                  

stanoven         

0,47 

ZV 2/1 Nová Ves  

u Rýmařova 

U Novoveského ryb-

níka 

plocha zeleně na veřej-

ných prostranstvích ZV 

0,10 0,15 

ZV 2/2 Dolní Moravice U garáží plocha zeleně na veřej-

ných prostranstvích ZV 

0,10 0,37 

 

b) Plochy přestavby: 

Vymezuje se nová plocha přestavby: 

Plocha 

č. 

Katastrální  

území 

Název Charakteristika Koeficient 

zastavění 

pozemku 

Výměra 

v ha 

P 2/1 Nová Ves                                

u Rýmařova 

Nová Ves – Dolní 

konec VIII. 

plocha smíšená obytná 

rekreační SR  

0,30 0,09 
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C. Systém sídelní zeleně 

Z bodu č. 1. tohoto znění:  

1. Stávající plochy veřejné zeleně jsou soustředěny  v Dolní Moravici, především podél toku 

Moravického potoka a zůstanou zachovány.   

se vypouští text… především podél toku Moravického potoka… 

 

Bod č. 2.tohoto znění: 

2. Systém veřejně přístupné zeleně bude doplněn o nové plochy :     
Plocha 

č. 

Katastrální území Název Charakteristika Výměra 

v ha 

ZV 1 Nová Ves u Rýmařova  U hřbitova  nová parkově upravená plocha  0,16 

ZV 2 Nová Ves u Rýmařova  U kaple  úprava stávající vzrostlé zeleně  0,21 

ZV 3 Horní Moravice  U kapličky  nově parkově upravená plocha  0,27 

ZV 4 Dolní Moravice  Střed nově parkově upravená plocha  0,27 

ZV 5 Dolní Moravice  U obecního úřadu I. nová parkově upravená plocha  0,45 

ZV 6 Dolní Moravice  U obecního úřadu II.  nová parkově upravená plocha  0,20 

se nahrazuje novým zněním: 

2. Systém ploch veřejně přístupné zeleně bude doplněn o nové plochy v lokalitách: 

- Nová Ves – U hřbitova (plocha č. ZV 1), U kaple (plocha č. ZV 2) a U Novoveského 

rybníka (plocha č. ZV 2/1)  

- Horní Moravice – U kapličky (plocha č. ZV 3)  

- Dolní Moravice – U obecního úřadu I. a II. (plochy č. ZV 5, ZV 6) a U garáží (plocha 

č. ZV 2/2).      

 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMISŤOVÁNÍ  

D.1 Dopravní infrastruktura 

D.1.1 Doprava silniční 

Vypouštějí se body č. 7. a 9. tohoto znění: 

7. Podél stávajících i navržených úseků místních komunikací bude respektován prostor pro 

dvoupruhové komunikace v šířce min. 6 m od osy vozovky na obě strany, který bude za-

hrnovat hlavní a přidružený dopravní prostor komunikace a přilehlé veřejné prostranství. 

V případě jednosměrného provozu lze uvažovat s šířkou 5,25 m od osy vozovky. Pro jed-

nopruhové komunikace lze tento prostor snížit až na šířku 4 m, event. 3,25 m od osy vo-

zovky na obě strany v případě jednosměrného provozu. Odstup nových objektů navrže-

ných podél stávajících místních komunikací bude minimálně 10 m od osy komunikace. 

9. U silnice II/445 v severní části řešeného území je v rámci stávajícího záchytného parko-

viště navržena plocha pro vybudování čerpací stanice pohonných hmot. Napojení plochy 

bude realizováno z místní komunikace vedené na území obce Malá Morávka. 
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D.1.2 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

Na závěr bodu č. 2. tohoto znění:. 

2. Pro parkování osobních automobilů u objektů občanského vybavení budou vybudovány 

další kapacity v rámci vlastních pozemků nebo na příslušných vymezených plochách.  

se doplňuje další text: 

…v Nové Vsi v lokalitách U rozhledny (plochy č. Z 2/1, Z 2/2), U běžeckého areálu (plocha 

č. Z 2/3) a Konečná (plocha č. Z 20), v Dolní Moravici u Hotelu Avalanche (plocha č. Z 62).  

 

D.1.3 Provoz chodců a cyklistů 

Bod č. 3. tohoto znění: 

3. Pro cyklisty budou vyznačena další cyklistická trasa – propojení cyklotras č. 553 a 6142 

po silnici III/37020 včetně nezbytného technického zázemí (značení, odpočívky, infor-

mační tabule). 

se nahrazuje novým zněním: 

3. Pro cyklisty budou vyznačeny další cyklistické trasy – propojení cyklotras č. 553 a 6142 

po silnici III/37020 včetně nezbytného technického zázemí (značení, odpočívky, infor-

mační tabule) a cyklostezka Valšov – Malá Morávka. 

 

D.1.4 Hromadná doprava osob 

Text této kapitoly se nemění. 

 

D.1.5 Ostatní druhy doprav 

Bod č. 3. tohoto znění: 

3. V Nové Vsi je navrženo vybudování lyžařského vleku, u Hotelu Avalanche je navrženo 

prodloužení stávajícího lyžařského vleku.   

se nahrazuje novým zněním: 

3. V Nové Vsi je navrženo vybudování lanové dráhy a dvou lyžařských vleků, u Hotelu Ava-

lanche je navrženo prodloužení stávajícího lyžařského vleku.   

 

 

D.2 Technická infrastruktura 

V bodě č. 3. tohoto znění: 

3. Sítě a zařízení technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěného 

území v plochách zastavitelných a přestavbových. Zřizování sítí a zařízení technické in-

frastruktury mimo zastavěné a zastavitelné území je upřesněno v tabulkové příloze k části 

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

se slovo …přestavbových …nahrazuje textem…v plochách přestavby. 
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D.2.1 Vodní hospodářství 

Vypouští se bod č. 2. tohoto znění: 

2. Maximální denní potřeba vody pro Dolní Moravici, Horní Moravici a Novou Ves  Qm = 

192,57 m
3
.den

-1
  je rozdělena do jednotlivých tlakových pásem. Pro horní tlakové pásmo  

(HTP ), dolní tlakové pásmo (DTP) a dolní nižší tlakové pásmo (DTP–N), tj. pro stávající 

vodovodní síť, je uvažováno se spotřebou vody ve výši 75% z celkové vypočtené potřeby 

vody a 25% je uvažováno pro zbývající část Horní Moravice a Novou Ves. Maximální 

denní potřeba vody v horním a dolním tlakovém pásmu je odhadnuta na  Qm = 144,43 

m
3
.den

-1
,  čemuž odpovídá min. potřebná akumulace 101,0 m

3 
 včetně akumulace požární 

vody. Stávající vodojem 100 m
3
 a přerušovací komora 50 m

3
  zajistí akumulaci ve výši cca 

67% Qm. Maximální denní potřeba vody (Qm) pro tlaková pásma ve zbývající části Horní 

Moravice a v Nové Vsi  bude Qm = 48,14 m
3
.d

-1
,   potřebná akumulace včetně akumulace 

požární vody bude 43 m
3
. Pro tato tlaková pásma je navržen vodojem 2 x 30 m

3
.  

 

Bod č. 3. tohoto znění:  

3. Návrh zásobování obce pitnou vodou navazuje na stávající systém zásobování. V Dolní 

Moravici a části Horní Moravice je pro stávající horní tlakové pásmo, dolní tlakové pásmo 

a dolní tlakové pásmo nižší navrženo doplnění vodovodní sítě pro plochy navrhované zá-

stavby. Pro zbývající zástavbu Horní Moravice a pro Novou Ves je navržena výstavba no-

vého  vodovodu.  

se nahrazuje novým zněním: 

3. Návrh zásobování obce pitnou vodou navazuje na stávající systém zásobování. Pro navr-

žené zastavitelné plochy se navrhuje rozšíření vodovodní sítě.  

 

Vypouštějí se body č. 4., 5. a 6. tohoto znění: 

4. Navržená vodovodní síť pro část Horní Moravice a Novou Ves bude napojena na stávající 

rozvod vody horního tlakového pásma (HTP ) na terénu cca 630 m n.m. 

5. Velké výškové převýšení terénu si vyžádá výstavbu min. čtyř čerpacích stanic, kterými 

bude voda čerpána přes obec do navrženého vodojemu 2x30 m
3
, osazeného na terénu cca 

840 m n.m. Vodojem 2 x 30 m
3
 bude osazen za spotřebištěm a bude plněn v době mini-

málního odběru vody v síti. Po naplnění vodojemu bude systém fungovat gravitačně přes 

redukční ventily. Výtlačným řadem z čerpacích stanic bude voda v době minimálních od-

běrů čerpána do tohoto vodojemu a při odběrech vody bude naopak proudit z vodojemu do 

spotřebiště. Výtlačný řad bude tedy sloužit i jako řad zásobovací. 

6. Nejvýše položená část zástavby nad terénem cca 824 m n.m.  bude zásobena samostatným 

výtlačným řadem z automatické tlakové stanice (ATS), umístěné ve vodojemu 2x30 m
3
 . 

V systému zásobování vodou ATS vytvoří samostatné tlakové pásmo – tlakové pásmo TP 

5. se samostatným rozvodem vody.  

 

Z bodu č. 8. tohoto znění: 

8. Stávající zařízení na likvidaci odpadních vod budou po přepojení na navrhovanou kanali-

zaci a tím na obecní ČOV zrušena. Odpadní vody z objektů mimo dosah stávající či navr-

hované kanalizace budou likvidovány stávajícím způsobem v bezodtokých jímkách 

s vyvážením odpadu na ČOV,  příp. v malých domovních ČOV. 
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se vypouští text: 

Stávající zařízení na likvidaci odpadních vod budou po přepojení na navrhovanou kanalizaci a 

tím na obecní ČOV zrušena. 

 

Z bodu č. 9. tohoto znění: 

9. Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem, povrchovými příkopy a cestními 

příkopy do toků.  Odvádění dešťových vod ze zpevněných odstavných ploch s větším po-

čtem parkovacích stání do vodních toků je nutno zajistit přes odlučovače ropných látek.  

se vypouští text: 

Odvádění dešťových vod ze zpevněných odstavných ploch s větším počtem parkovacích stání 

do vodních toků je nutno zajistit přes odlučovače ropných látek.  

 

D.2.2 Energetika, spoje  

Z bodu č. 1. tohoto znění: 

1. Potřebný příkon pro území obce Dolní Moravice včetně místních částí bude zajištěn z  roz-

vodné soustavy  22 kV, linky VN 81, která je pro přenos potřebného příkonu dostatečně 

dimenzována. Napěťová soustava:  VN - 3 AC, 50 Hz, 22 kV / IT. 

se vypouští text: 

Napěťová soustava:  VN - 3 AC, 50 Hz, 22 kV / IT.  

 

Bod č. 2. tohoto znění: 

2. Potřebný  transformační výkon  pro byty, občanské vybavení, objekty druhého bydlení, 

ubytovací zařízení a podnikatelské aktivity v řešeném území bude zajištěn ze stávajících 

distribučních trafostanic  22/0,4 kV, které budou  doplněny 5 novými TR navrženými 

v lokalitách s novou výstavbou RD a objektů druhého bydlení (TR N1 – 5). Nové  trafo-

stanice se navrhují jako venkovní, typu BTS nebo EX, s možností umístění transformátoru 

do 250 kVA,  napojené vzdušnou přípojkou VN (3x42/7) s vloženým úsekovým spínačem. 

se nahrazuje novým zněním: 

2. Potřebný  transformační výkon  pro byty, občanské vybavení, objekty druhého bydlení, 

ubytovací zařízení a podnikatelské aktivity v řešeném území bude zajištěn ze stávajících 

distribučních trafostanic 22/0,4 kV, které budou doplněny novými TR navrženými 

v lokalitách s novou výstavbou RD a objektů druhého bydlení.  

  

Bod č. 3. tohoto znění: 

3. Napojení navrženého vleku v Nové Vsi s příkonem cca 30 kW bude provedeno kabelovou 

přípojkou NN ze stávající TR 2654 Na Vyhlídce s příp. zvýšením jejího výkonu. 

se nahrazuje novým zněním: 

3. Napojení navržených vleků v Nové Vsi bude provedeno kabelovou přípojkou NN ze stáva-

jící TR 2654 Na Vyhlídce s příp. zvýšením jejího výkonu. Pro zajištění potřebného příkonu 

pro navrženou lanovou dráhu v Nové Vsi se navrhuje nová trafostanice TR – N6. 
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Vypouští se bod č. 5. tohoto znění: 

5. Pro lepší využití území k zástavbě se navrhuje přeložka nadzemního vedení 22 kV-VN 81- 

přípojka k TR 2661 ČOV ve východní části obce. 

Z bodu č. 7. tohoto znění: 

7. Místní plynovodní síť je navržena jako středotlaká v tlakové úrovni do 0,3 MPa. Rozšíření 

středotlaké plynovodní sítě pro novou zástavbu se navrhuje z trubek PE - těžká řada v pro-

filech D  40 - D 63 podél místních komunikací. 

se vypouští následující text: 

z trubek PE - těžká řada v profilech D 40 - D 63 

 

Z bodu č. 8. tohoto znění: 

8. Decentralizovaný způsob vytápění pro  stávající i novou výstavbu s individuálním vytápě-

ním  RD,  objektů druhého bydlení a samostatnými kotelnami  pro objekty bytových domů 

a občanského vybavení zůstane zachován. V palivo - energetické bilanci je preferováno 

využití zemního plynu pro 85% bytů, část objektů druhého bydlení (rodinné rekreace), vy-

bavenost a podnikatelské aktivity, s doplňkovou funkcí dostupných pevných paliv a el. 

energie. 

se vypouští následující text: 

V palivo - energetické bilanci je preferováno využití zemního plynu pro 85% bytů, část objek-

tů druhého bydlení (rodinné rekreace), vybavenost a podnikatelské aktivity, s doplňkovou 

funkcí dostupných pevných paliv a el. energie. 

 

Z bodu č. 9. tohoto znění: 

9. Podmínky pro rozvoj telekomunikačního provozu pevné sítě budou řešeny na volné kapa-

citě digitální ústředny Malá Morávka, která bude postupně rozšířena na kapacitu odpovída-

jící pokrytí potřeb v rámci atrakčního obvodu této ústředny. Dále bude rozšířena účastnic-

ká přístupová síť pro novou zástavbu. Nová účastnická přípojná síť bude provedena úlož-

nými kabely v kombinaci se závěsnými kabely podle  místních podmínek.  

se vypouští následující text: 

Nová účastnická přípojná síť bude provedena úložnými kabely v kombinaci se závěsnými 

kabely podle  místních podmínek. 

 

D.2.3 Ukládání a zneškodňování odpadů 

Text této kapitoly se nemění.  
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D.3 Občanské vybavení 

Bod č. 2. tohoto znění:   

2. Nové plochy občanského vybavení se navrhují :  

 v Nové Vsi   

- v lokalitě Vyhlídka – pro občanské vybavení komerčního typu – pro výstavbu roz-

hledny a parkoviště (plocha č. Z 1) 

- v lokalitě Pod Vyhlídkou pro lyžařský areál - lyžařský vlek a sjezdovku (plocha č. 

RX1) 

 v Dolní Moravici  

- v lokalitě jižně křižovatky silnice II/445 a III/44512 – pro sportovní areál – koupališ-

tě (plocha č. Z 45) a pro pláže k přírodnímu koupaliště (plocha č. RX2) 

- v lokalitě u Hotelu Avalanche – pro sportovní areál – malé hřiště (plocha č. Z 61) a 

pro prodloužení stávajícího lyžařského vleku a sjezdovky (plocha č. RX3) 

- v severní části k. ú. Dolní Moravice u silnice II/445 – pro občanské vybavení ko-

merčního typu – pro výstavbu penzionu (plocha č. Z 64); výstavba na této ploše je 

podmíněna realizací lanové dráhy pod Solný vrch 

- v severní části k. ú. Dolní Moravice u dolní stanice navržené lanové dráhy – pro ob-

čanské vybavení komerčního typu – pro výstavbu zázemí k lanové dráze (plocha č. 

Z 66) 

- v severní části k. ú. Dolní Moravice pro navržené lyžařské areály v Karlově - horní 

úseky lanové dráhy a vleku, horní úseky sjezdovek (plochy č. RX4, RX5, RX6). 

se nahrazuje novým zněním: 

2. Nové plochy občanského vybavení se navrhují:  

 v Nové Vsi   

- v lokalitě Nad cestou pro občanské vybavení komerčního typu pro zázemí k navrže-

né lanové dráze a lyžařskému areálu – výstavba na této ploše je podmíněna výstav-

bou lanové dráhy 

 v Dolní Moravici  

- v lokalitě jižně křižovatky silnice II/445 a III/44512 – pro sportovní areál – koupališ-

tě (plocha č. Z 45)  

- v lokalitě u Hotelu Avalanche – pro sportovní areál – malé hřiště (plocha č. Z 61)  

- v severní části k. ú. Dolní Moravice u silnice II/445 – pro občanské vybavení ko-

merčního typu – pro výstavbu penzionu (plocha č. Z 64); výstavba na této ploše je 

podmíněna realizací lanové dráhy pod Solný vrch 

- v severní části k. ú. Dolní Moravice u dolní stanice navržené lanové dráhy – pro ob-

čanské vybavení komerčního typu – pro výstavbu zázemí k lanové dráze (plocha č. 

Z 66). 
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D.4 Veřejná prostranství 

Text této kapitoly se nemění. 

 

 

V názvu kapitoly 

E.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH                           

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ 

SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, 

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

se slovo…NEROSTŮ nahrazuje textem…LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, APOD.  

E.1  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změnu v jejich využití  

Text této kapitoly se nemění. 

 

E.2 Územní systém ekologické stability 

Bod č. 1. tohoto znění: 

1. Severovýchodní částí k. ú. Dolní Moravice prochází nadregionální biokoridor K 88 Pra-

děd – Slunečná. Do něj je vloženo regionální biocentrum RBC 437 Miloch (DM 1). Dále 

pokračuje trasa nadregionální biokoridoru přes údolí toku Moravice na území Horního 

Václavova.  

se nahrazuje novým zněním: 

1. Severovýchodní částí k. ú. Dolní Moravice prochází nadregionální biokoridor K 88 Pra-

děd – Slunečná. Do něj je vloženo regionální biocentrum RBC 173 Miloch (DM 1) a regi-

onální biocentrum RBC 189 Nad Moravicí (DM 13).   

 

Bod č. 2. tohoto znění: 

2. Na nadregionální biokoridor je napojena síť lokálních prvků ÚSES. Z jihozápadního okra-

je RBC Miloch vede trasa k jižnímu okraji území (DM1-DM 4-DM 5), kde se větví a smě-

řuje přes k. ú. Nová Ves u Rýmařova na k. ú. Janušov (DM5-Janušov); další větev pokra-

čuje územím obce k jihovýchodu (DM 5-DM 6) s odbočením na k. ú. Rýmařov (DM6-DM 

7, DM7-Rýmařov) a podél hranice s Jamarticemi (DM7-DM 8) k údolnici Moravice 

(DM8 – DM 9), kde se napojuje na koridor podél toku Moravice (DM 9 – DM 10 – DM 

11 – DM 12 a dále k severu na území Malé Morávky a Horního Václavova). Další lokální 

biokoridor směřuje z regionálního biocentra k západu na k. ú. Karlov pod Pradědem. Cílo-

vými společenstvy jsou především společenstva lesní, podél toku také vodní a mokřadní. 

se nahrazuje novým zněním: 

2. Na nadregionální biokoridor je napojena síť lokálních prvků ÚSES. Z jihozápadního okra-

je RBC Miloch vede trasa k jižnímu okraji území (DM1-DM 4-DM 5), kde se větví a smě-

řuje přes k. ú. Nová Ves u Rýmařova na k. ú. Janušov (DM5-Janušov); další větev pokra-

čuje územím obce k jihovýchodu (DM 5-DM 6) s odbočením na k. ú. Rýmařov (DM6-DM 

7, DM7-Rýmařov) a podél hranice s Jamarticemi (DM7-DM 8) k údolnici Moravice 
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(DM8 – DM 9), kde se napojuje na koridor podél toku Moravice (DM 9 – DM 10 – DM 

11 – DM 12 a dále k severu na území Malé Morávky a Horního Václavova) a na nadregi-

onální biokoridor K 88 (DM10 – DM13). Cílovými společenstvy jsou především spole-

čenstva lesní, podél toku také vodní a mokřadní. 

 

Vypouští se bod č. 4. tohoto znění: 

4. Při zakládání prvků ÚSES na orné nebo jiné nezalesněné půdě  je nutno využít ve velké 

míře meliorační dřeviny – keře a stromy. Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a 

biokoridorech by mělo platit, že sazenice mají být nejen odpovídající druhové skladby, ale 

i místní provenience a z odpovídajícího ekotopu. Hospodaření v lesních biokoridorech na-

vržených mimo lesní půdu a v břehových porostech podél potoků je dáno především jejich 

malou šířkou, a proto je zde nutné počítat s obnovou pouze přirozenou, popř. jednotlivým 

nebo skupinovým výběrem. 

 

E.3 Prostupnost krajiny 

Bod č. 3. tohoto znění: 

3. Stávající vyznačené cyklotrasy č. 553, 6142 a 6161 budou zachovány, navrhuje se propo-

jení cyklotras č. 553 a 6142 po silnici III/37020.  

se nahrazuje novým zněním: 

3. Stávající vyznačené cyklotrasy č. 553 a 6142 budou zachovány, navrhuje se propojení cyk-

lotras č. 553 a 6142 po silnici III/37020 a samostatná cyklostezka Valšov – Malá Morávka.  

 

E.4 Protierozní opatření  

Text této kapitoly se nemění. 

 

E.5 Ochrana před povodněmi 

Text této kapitoly se nemění. 

 

E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

Bod č. 3. tohoto znění: 

3. V Nové Vsi se navrhuje vybudování lyžařského vleku se sjezdovkou (plocha č. RX1). 

 se nahrazuje novým zněním: 

3. V Nové Vsi se navrhuje vybudování dvou lyžařských areálů – v lokalitě Na Vyhlídce (plo-

cha č. RX 1) a v lokalitě Nad cestou (plocha č. RX 2/2).  

 

Bod č. 6. tohoto znění: 

6. Areál Hotelu Avalanche je navrženo rozšířit, včetně prodloužení stávajícího lyžařského 

vleku a sjezdovky (plocha č. RX3) a včetně vybudování sportovního areálu u rybníka (plo-

chy č. Z 60 a Z 61).  
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se nahrazuje novým zněním: 

6. V lokalitě u Hotelu Avalanche je navrženo prodloužit stávající lyžařský vlek a sjezdovku 

(plocha č. RX 3) a  vybudovat sportovní areál u rybníka (plocha č. Z 61).  

 

V bodě č. 7. tohoto znění: 

7. V Horní Moravici se navrhuje rozšíření areálu Hamříkovy stáje (plochy č. Z 29, Z 30).  

se text v závorce nahrazuje novým zněním: 

(plocha č. Z 29). 

 

V názvu kapitoly 

E.7 Vymezení ploch pro dobývání nerostů 

se slovo …nerostů… nahrazuje textem …ložisek nerostných surovin 

Text této kapitoly se nemění. 

  

 

F.   STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ  

F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití 

Z výčtu ploch se vypouští: 

- plochy dopravních koridorů      DK 

  

Do názvu kapitoly 

F.3 Podmínky pro využití ploch 

se doplňuje text…s rozdílným způsobem využití 

 

Tabulková část se upravuje takto:  

Tab. č. 1 Plochy smíšené obytné venkovské SV se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se z 2. odrážky tohoto znění: 

- stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální 

služby, stavby pro zdravotní služby, stavby pro kulturu, stavby pro veřejnou správu, stav-

by a zařízení pro obchodní prodej do 500 m
2
 provozní plochy, stavby pro tělovýchovu, 

stavby pro sport, stavby pro ubytování, stavby pro stravování, stavby pro nevýrobní služ-

by      

vypouští text: 

…do 500 m
2
 provozní plochy   
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Z 12. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

se vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

Ze 13. odrážky tohoto znění:  

- stavby doplňkové ke stavbám hlavním (např. pergoly, skleníky, zimní zahrady, altány,  

bazény, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecných požadavcích na využívání území 

se vypouští text: 

…dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecných požadavcích na využívání území 

 

Z  odstavce Nepřípustné využití se vypouští 2. odrážka tohoto znění: 

- stavby obchodního prodeje o výměře větší než 500 m
2 

provozní plochy 

 

 

Tab. č. 2 Plochy smíšené obytné rekreační SR se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se ze 3. odrážky tohoto znění: 

- stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální 

služby, stavby pro zdravotní služby, stavby pro kulturu, stavby pro veřejnou správu, stav-

by a zařízení pro obchodní prodej do 300 m
2
 provozní plochy, stavby pro tělovýchovu, 

stavby pro sport, stavby pro ubytování, stavby pro stravování, stavby pro nevýrobní služ-

by      

vypouští text: 

…do 300 m
2
 provozní plochy   

 

Z 11. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

se vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

Z 12. odrážky tohoto znění:  

- stavby doplňkové ke stavbám hlavním (např. pergoly, skleníky, zimní zahrady, altány,  

bazény, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecných požadavcích na využívání území 

se vypouští text: 

…dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecných požadavcích na využívání území 
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Z  odstavce Nepřípustné využití se vypouští 3. odrážka tohoto znění: 

- stavby obchodního prodeje o výměře větší než 300 m
2 

provozní plochy 

 

 

Tab. č. 3 Plochy bydlení hromadného BH se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se z 2. odrážky tohoto znění: 

- stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální 

služby, stavby pro zdravotní služby, stavby pro kulturu, stavby pro veřejnou správu, stav-

by a zařízení pro obchodní prodej do 500 m
2
 provozní plochy, stavby pro tělovýchovu, 

stavby pro sport, stavby pro ubytování, stavby pro stravování, stavby pro nevýrobní služ-

by      

vypouští text: 

…do 500 m
2
 provozní plochy   

 

Z 9. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

se vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

Z 10. odrážky tohoto znění:  

- stavby doplňkové ke stavbám hlavním (např. pergoly, skleníky, zimní zahrady, altány,  

bazény, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecných požadavcích na využívání území 

se vypouští text: 

…dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecných požadavcích na využívání území 

 

Z  odstavce Nepřípustné využití se vypouští 5. odrážka tohoto znění: 

- stavby obchodního prodeje o výměře větší než 500 m
2 

provozní plochy 

 

 

Tab. č. 4 Plochy rekreace sportovní RS se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se z 10. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   
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Tab. č. 5 Plochy rekreace hromadné RH se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se ze 14. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

 

Tab. č. 6 Plochy rekreace specifické RX se nemění. 

 

 

Tab. č. 7 Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se ze 7. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

 

Tab. č. 8 Plochy občanského vybavení komerčního typu OK se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se z 10. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

Doplňuje se nový odstavec tohoto znění: 

Podmíněně přípustné využití: 

- výstavba na zastavitelné ploše č. Z 2/4 je podmíněna výstavbou lanové dráhy 

 

 

Tab. č. 9 Plochy veřejných prostranství PV se nemění. 
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Tab. č. 10 Plochy dopravy silniční DS se upravuje takto: 

V odstavci Hlavní využití tohoto znění: 

Plochy jsou určeny pro stavby a zařízení silniční dopravy – parkoviště, čerpací stanice pohon-

ných hmot, hromadné garáže, apod.  

se před slovo …parkoviště…vkládá slovo…silnice.  

 

V odstavci Přípustné využití se z 8. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

Doplňuje se nová odrážka tohoto znění: 

- stavby silnic a s nimi souvisejících zařízení silniční dopravy 

 

 

Tab. č. 11 Plochy dopravy specifické DX se nemění. 

 

 

Vypouští se tab. č. 12 Plochy dopravních koridorů DK tohoto znění: 

tab. č. 12 

PLOCHY DOPRAVNÍCH KORIDORŮ   DK   

Hlavní využití :  

Zahrnují plochy územních rezerv pro přeložky silnice II/445.  

 

Přípustné využití :  

- stavby dopravní včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů apod.  

- stavby sítí technické infrastruktury  

- stavby slučitelné s dopravní funkcí (např. stavby čerpacích stanic PHM včetně prodejních a 

stravovacích zařízení, stavby myček, apod.), přitom tyto stavby nesmí znemožnit realizaci 

komunikace, pro kterou je příslušný koridor určen   

 

Nepřípustné využití :    
- jakékoliv jiné využití  

 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 

- nejsou stanoveny   
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Tab. č. 13 Plochy technické infrastruktury TI se nemění. 

 

 

Tab. č. 14 Plochy výroby zemědělské VZ se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se z 8. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

 

Tab. č. 15 Plochy výroby drobné VD se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se z 12. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

 

Tab. č. 16 Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV se nemění. 

 

 

Tab. č. 17 Plochy zeleně přírodního charakteru ZP se nemění. 

 

 

Tab. č. 18 Plochy hřbitovů ZH se nemění. 

 

 

Tab. č. 19 Plochy vodní a vodohospodářské VV se nemění. 

 

 

Tab. č. 20 Plochy poldrů VP se nemění. 
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Tab. č. 21 Plochy zemědělské NZ se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se z 6. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, sta-

vební úpravy) 

vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

 

Tab. č. 22 Plochy lesní NL se nemění. 

 

 

Tab. č. 23 Plochy přírodní NP se nemění. 

 

 

Tab. č. 24 Plochy územního systému ekologické stability ÚSES se upravuje takto: 

V odstavci Přípustné využití se ze 7. odrážky tohoto znění: 

- změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, změ-

ny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, udržovací práce) 

vypouští text: 

…dle § 2, odst. 5 stavebního zákona   

 

 

Vypouští se kapitola F.3 Časový horizont tohoto znění:  

1. V grafické části dokumentace jsou rozlišeny : 

     a) plochy stabilizované (stav k r. 2008) 

 b) plochy změn (návrhové – orientačně k r. 2020) 

 c) plochy územních rezerv. 
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Z názvu kapitoly tohoto znění: 

G.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY                                   

A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 

K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT A PRO KTERÉ LZE ZÁROVEŇ 

UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO (§101, §170 STAVEBNÍHO ZÁKONA) 

 se vypouští text 

 A PRO KTERÉ LZE ZÁROVEŇ UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO (§101, §170 

STAVEBNÍHO ZÁKONA) 

G.1  Veřejná infrastruktura 

G.1.1 Stavby pro dopravní infrastrukturu  

Text této kapitoly se nemění. 

 

G.1.2 Stavby pro technickou infrastrukturu  

Vypouštějí se následující stavby: 

VTV1         -  výstavba vodojemu a ATS 

VTE 2   -   přeložka vedení VN 81 – přípojka k TR 2661 ČOV  

 

U stavby VTE 1/1-5 - výstavba distribučních trafostanic včetně přípojek VN a rozšíření sítě 

NN se mění označení na VTE 1/1, 1/4, 1/5. 

 

G.2 Veřejně prospěšná opatření   

Vypouští se následující text: 

ÚSES     -  založení prvků územního systému ekologické stability 

a nahrazuje se novým zněním: 

ÚSES opatření k vytvoření a zajištění funkčnosti prvků územního systému ekologické 

stability nadregionální, regionální a lokální úrovně  – nadregionální biokoridor 

K 88 MB, regionální biocentra 173 Miloch a 189 Nad Moravicí, lokální biocentra 

a biokoridory    

 

G.3 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu  

 Text této kapitoly se nemění. 

 

G.4 Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

Text této kapitoly se nemění. 
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Název kapitoly 

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ 

PŘEDKUPNÍHO PRÁVA  (§101 STAVEBNÍHO ZÁKONA) 

se nahrazuje novým zněním 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

H.1 Veřejná prostranství  

Původní text tohoto znění:  

Plocha č.  Katastrální území Název  Účel  

ZV 1 Nová Ves u Rýmařova  U hřbitova nová parkově upravená plocha  

ZV 2 Nová Ves u Rýmařova  U kaple  úprava stávající vzrostlé zeleně  

ZV 3 Horní Moravice  U kapličky nová parkově upravená plocha  

ZV 4 Dolní Moravice  Střed nová parkově upravená plocha  

ZV 5 Dolní Moravice  U obecního úřadu I.  nová parkově upravená plocha  

ZV 6 Dolní Moravice  U obecního úřadu II. nová parkově upravená plocha  

se nahrazuje novým zněním: 

1.  Předkupní právo lze uplatnit pro následující plochy veřejných prostranství: 

Plocha č. Katastrální území Název Parcelní číslo Ve prospěch 

ZV 2 Nová Ves                                

u Rýmařova  

U kaple 486/1, 486/3 Obec                           

Dolní Moravice 

ZV 3 Horní Moravice U kapličky 71/3 Obec                           

Dolní Moravice 

ZV 5 Dolní Moravice U obecního úřadu 

I. 

123/2 Obec                           

Dolní Moravice 

ZV 2/1 Nová Ves                                

u Rýmařova  

U Novoveského 

rybníka 

410/1, 420 Obec                           

Dolní Moravice 

 

 

Vkládá se nová kapitola tohoto znění: 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 

1. Kompenzační opatření se nestanovují. 

 

 

I.   VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 

PROVĚŘENÍ  

Text této kapitoly se nemění, označení kapitoly se mění na J. 
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J.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 

JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ  

Bod č. 1. tohoto znění:  

1. Zpracování územní studie se požaduje pro navrženou plochu zastavitelného území Z 50 Za 

humny. Územní studie musí být zpracována do 31. 12. 2015.  

se nahrazuje novým zněním: 

1. Zpracování územní studie se požaduje pro navržené zastavitelné plochy Z 50A Za humny 

I. a Z 50B Za humny II.. Územní studie musí být zpracovány do 31. 12. 2016.  

 

Označení kapitoly se mění na K. 

 

K. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU 

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Text této kapitoly se nemění,  označení kapitoly se mění na L. 

 

 

L.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU 

VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI  

I.A  Textová část Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice obsahuje 25 stran textu. 

I.B  Grafická část Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice obsahuje tyto výkresy:  

  1. Základní členění území              

  2. Hlavní výkres                 

  3. Doprava                   

  4. Vodní hospodářství               

  5. Energetika, spoje                

  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  

 



 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.B  GRAFICKÁ ČÁST  

 

1. Základní členění území               1 : 5 000 

2. Hlavní výkres                  1 : 5 000 

3. Doprava                    1 : 5 000 

4. Vodní hospodářství                1 : 5 000  

5. Energetika, spoje                 1 : 5 000  

6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací     1 : 5 000 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 

ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A 

TEXTOVÁ ČÁST 
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A. Postup při pořízení Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice       3  

B.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území    4 

C. Údaje o splnění Zadání Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice      5 

D. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách  

územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení         15 
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   E.1 Vymezení zastavěného území                  15 
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pro které lze uplatnit předkupní právo               23 
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E.10  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití                                

územní studií podmínkou pro rozhodování             23 

E.11  Uvedení územního plánu do souladu se Zásadami územního rozvoje                                        

Moravskoslezského kraje                  23 
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s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu                       
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s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů       47 



    

 

 

 

I.   Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 

     informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 

     na životní prostředí                       48 

 

Příloha – Změna Textové části I.A Územního plánu Dolní Moravice,  

               vydaného Opatřením obecné povahy č. 04/2009,                                                                                 

               ve znění Změny č. 1 Územního plánu Dolní Moravice,                                                                        

vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2012                   

(Srovnávací text s vyznačením změn) 

 

 

Seznam použitých zkratek 

ATS   - automatická tlaková stanice 

EVL   - evropsky významná lokalita 

CHKO  - chráněná krajinná oblast 

CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod 

k.ú.   - katastrální území 

LBC   - lokální biocentrum 

LBK   - lokální biokoridor 

MSK   - Moravskoslezský kraj 

ORP   - obec s rozšířenou působností 

PO   - ptačí oblast  

PÚR ČR  - Politika územního rozvoje ČR 

RBC   - regionální biocentrum 

RD   - rodinný dům 

SOB   - specifická oblast 

STL   - středotlaký 

ÚSES  - územní systém ekologické stability 

VN   - vysoké napětí   

ZÚR MSK - Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
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ÚVOD   

     Změna č. 2 Územního plánu Dolní Moravice je zpracována na základě smlouvy o dílo, 

uzavřené mezi objednatelem, Obcí Dolní Moravice a zpracovatelem, Urbanistickým 

střediskem Ostrava, s.r.o., dne 26. 6. 2013 a jejího dodatku č. 1.     

Pro zpracování Změny č. 2 byly použity následující podklady: 

- Územní plán Dolní Moravice (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., listopad 2008), vy-

daný formou Opatření obecné povahy č. 04/2009 Zastupitelstvem obce Dolní Moravice 

dne 20. 5. 2009 s účinností od 23. 6. 2009; 

- Změna č. 1 Územního plánu Dolní Moravice (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 

leden 2012), vydaná formou Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvem obce 

Dolní Moravice dne 12. 7. 2009 s účinností od 9. 8. 2012; 

- Územní plán Dolní Moravice – Změna č. 2 – průzkumy a rozbory (Urbanistické stře-

disko Ostrava, s.r.o, leden 2014); 

- Zpráva o uplatňování územního plánu Dolní Moravice včetně pokynů pro zpracová-

ní návrhu Změny č. 2 územního plánu Dolní Moravice, schválená Zastupitelstvem ob-

ce Dolní Moravice dne 15. 12. 2014; 

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválená usnesením vlády 

ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015; 

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Atelier T – plan Praha, s.r.o., 

2010), vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 

16/1426, v platném znění – po rozsudcích Nejvyššího správního soudu č. 7 Ao 2/2011 – 

202 ze dne 16. 6. 2011, č. 7 Ao 7/2011 – 52 ze dne 15. 3. 2012 a č. 79A 8/2013 – 82 ze 

dne 28. 2. 2014; 

- Aktualizace územně analytických podkladů – Rozbor udržitelného rozvoje území 

pro správní obvod obce s rozšířenou působností Rýmařov, 3. úplná aktualizace 2014 

(Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad – úřad územního plánování, 2014); 

- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa 

Opava, s.r.o., listopad 2004), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kra-

je č. 5/298/1 ze dne 23.6.2005; 

- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje (Dopravní 

projektování, spol. s r.o.), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 

17/1486 ze dne 26. 4. 2007; 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (Sdružení firem 

KONEKO Ostrava, spol. s r.o. a VODING Hranice spol. s r.o., květen 2004), schválený 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004, včetně Aktualizací č. 1 – 9; 

- Bílá kniha – Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslez-

ského kraje (Správa silnic Moravskoslezského kraje a Moravskoslezský kraj, aktualizace 

listopad 2014). 

- Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., květen 

2013); 

- Cyklostezka Malá Morávka – Valšov (Dopravní projektování, spol. s r.o., prosinec 

2011). 
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Obsah Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice 

I.   Změna č. 2 Územního plánu Dolní Moravice  

I.A  Textová část   

I.B  Grafická část:  

1. Základní členění území               1 : 5 000 
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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE 

     Obec Dolní Moravice má zpracovaný Územní plán Dolní Moravice (Urbanistické středis-

ko Ostrava, s.r.o., listopad 2008), vydaný Zastupitelstvem obce Dolní Moravice dne 

20. 5. 2009 s účinností od 23. 6. 2009 formou Opatření obecné povahy č. 04/2009 a následně 

zpracovanou Změnu č. 1 Územního plánu Dolní Moravice (Urbanistické středisko Ostrava, 

s.r.o., leden 2012), vydanou Zastupitelstvem obce Dolní Moravice dne 12. 7. 2012 s účinností 

od 9. 8. 2012 formou Opatření obecné povahy. 

     Důvodem pro pořízení Změny č. 2 jsou jednak požadavky obce a občanů na možnost reali-

zace záměrů, které dle platného územního plánu nejsou možné, jednak požadavky na odstra-

nění některých nepřesností a chyb v platném územním plánu, zejména odchylek ve vymezení 

některých stávajících ploch s rozdílným způsobem využití. 

Pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice je Městský úřad Rýmařov, 

odbor stavební úřad – úřad územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 

1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.   

Jako 1. etapa práce byly zpracovány doplňující průzkumy a rozbory pro Změnu č. 2 (Urba-

nistické středisko Ostrava, leden 2014), které navázaly na zpracovanou Aktualizaci územně 

analytických podkladů – Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností Rýmařov, 2. úplná aktualizace a doplnily ji o zjištění současného sta-

vu a podmínek využívání řešených lokalit, včetně střetů řešených lokalit s limity využití úze-

mí.   

      Podkladem pro zpracování Změny č. 2 byla Zpráva o uplatňování územního plánu Dolní 

Moravice včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu Dolní Moravice, 

schválená Zastupitelstvem obce Dolní Moravice dne 15. 12. 2014 dle ustanovení § 55 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 

znění.  

     Návrh řešení Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice byl zpracován v květnu 2015, 

následně byl posouzen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posouzení z hledis-

ka vlivů na životní prostředí (SEA) a posouzení vlivů na evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti (NATURA). 

Zpracovatelem Změny č. 2 je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědným projek-

tantem Ing. arch. Helena Salvetová. Řešeným územím je správní území obce Dolní Moravice 

zahrnující tři katastrální území – Dolní Moravice, Horní Moravice a Nová Ves u Rýmařova. 
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B.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ V ÚZEMÍ   

     Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice je vymezení devíti nových zasta-

vitelných ploch, jedné plochy přestavby a jedné plochy změn v krajině, dále úpravy vymezení 

některých navržených ploch, obsažených v platném územním plánu. S výjimkou plochy urče-

né pro vybudování lyžařského areálu včetně obslužného zázemí a ploch určených pro vybu-

dování cyklostezky (viz další text) jsou všechny navržené plochy situovány v návaznosti na 

zastavěné území, mají lokální význam a z hlediska širších vztahů v území nemají žádný vliv 

na okolní obce. 

     Předmětem Změny č. 2 je také uvedení územního plánu do souladu se Zásadami územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje – Územní plán Dolní Moravice byl zpracován před vydá-

ním Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) na základě Územního 

plánu velkého územního celku Jeseníky. Upravuje se vymezení nadregionálního a regionální-

ho ÚSES a doplňuje se návrh cyklostezky Valšov – Malá Morávka.  

Úpravy vymezení ÚSES zahrnují vymezení regionálního biocentra ÚSES č. 189 Nad Mo-

ravicí, které v platném územním plánu chybí, dílčí úpravu vymezení regionálního biocentra 

č. 173 Miloch a úpravy trasy nadregionálního biokoridoru K 88 MB na západním a východ-

ním okraji obce. Veškeré úpravy jsou provedeny v návaznosti na platné územní plány okol-

ních obcí – Malé Morávky, Václavova u Bruntálu a Malé Štáhle. 

     Trasa navržené cyklostezky Valšov – Malá Morávka prochází k.ú. Dolní Moravice, na 

severu pokračuje přes k.ú. Horní Václavov do k.ú. Malá Morávka, na jihu do k.ú. Malá 

Štáhle. Jde o záměr nadregionálního významu, obsažený v Zásadách územního rozvoje Mo-

ravskoslezského kraje. V Územním plánu Malá Štáhle je tato cyklostezka navržena, 

do Územního plánu obce Malá Morávka, Karlov pod Pradědem byla doplněna Změnou č. 5, 

v Územním plánu obce Václavov u Bruntálu obsažena není. 
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C.  ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ 

MORAVICE   

     Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu Dolní Moravice, v rozsahu zadání 

Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice, jsou splněny takto: 

E.a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádření zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 

v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a do-

stupnosti veřejné infrastruktury 

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

Urbanistická koncepce navržená územním plánem Dolní Moravice bude zachována a nebude 

měněna – splněno, urbanistická koncepce rozvoje obce se Změnou č. 2 nemění, i nadále 

zůstává hlavní důraz na rozvoj bydlení, rekreace a cestovního ruchu. Nové zastavitelné 

plochy vymezené Změnou č. 2 jsou plošně nevýznamné, vesměs jsou situovány uvnitř 

zastavěného území nebo na ně přímo navazují, jsou určeny pro novou obytnou výstavbu 

včetně souvisejících ploch zeleně na veřejných prostranstvích a pro výstavbu zařízení 

souvisejících s rozvojem cestovního ruchu – plochy lyžařského areálu, plochy parkovišť 

a plochy pro vybudování cyklostezky.  

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje 

Při zpracování změny územního plánu Dolní Moravice respektovat Politiku územního rozvoje 

ČR 2008 schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009, zejména zařazení řešeného 

území do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník (SOB3).  

Politika územního rozvoje ČR 2008 byla nahrazena Politikou územního rozvoje ČR, ve 

znění Aktualizace č. 1; zařazení řešeného území do specifické oblasti Jeseníky – Králic-

ký Sněžník (SOB3) ani stanovení úkolů pro územní plánování se tím ale zásadně nemění. 

V platném Územním plánu Dolní Moravice ve znění Změny č. 1 je vymezení specifické 

oblasti respektováno, stejně jako kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 

v území a úkoly pro územní plánování; Změnou č. 2 se stanovené zásady nemění.   

Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

1. Respektovat Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané usnesením Za-

stupitelstva Moravskoslezského kraje č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010, v platném znění – 

po rozsudcích Nejvyššího správního soudu č. 7 Ao 2/2011 – 202 ze dne 16. 6. 2011 a č. 7 

Ao 7/2011 – 52 ze dne 15. 3. 2012, v nichž je potvrzeno zařazení území obce Dolní Mo-

ravice do specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník a současně je navrženo 

zpřesnění úkolů pro územní plánování. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně úkolů pro územní plánování 

na území specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník jsou respektovány, vy-

hodnocení souladu Územního plánu Dolní Moravice ve znění Změny č. 1 a Změny č. 2 je 

provedeno v kap. H.1. 

2. Uvést územní plán do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje – 

upravit vymezení nadregionálního biokoridoru K 88 a regionálního biocentra č. 173 Mi-

loch a doplnit regionální biocentrum č. 189 Nad Moravicí, vypustit vymezení ochranné 

zóny nadregionálního biokoridoru K 88, zapracované do územního plánu na základě již 

neplatného Územního plánu velkého územního celku Jeseníky – vše splněno. 
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Z článku 27. SOB3 – Jeseníky – Králický Sněžník vyplývají požadavky na využití území, 

kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

- Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními oblastmi v ČR (SOB2 – Ostrava, 

SOB8 - Olomouc) a v Polsku (Kladsko). 

- Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat podle těchto hlavních kri-

térií: 

- vazba na hlavní dopravní tahy území (silnice I/45 a navazující síť silnic II. třídy); 

- vazba na sídla s rozvojovým potenciálem (Bruntál, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem, 

Město Albrechtice, Břidličná); 

- preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen výji-

mečně, ve zvláště odůvodněných případech). 

- Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších 

opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech (Bruntál, 

Rýmařov, Město Albrechtice, Horní Benešov, Břidličná, Osoblaha, Vrbno pod Pradědem). 

- Rozvoj rekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreační střediska (…) 

- Jejich rozvoj řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. 

- Nová zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na stávající zastavěná území 

při zohlednění pohledové exponovanosti lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a 

kulturních hodnot krajiny. 

- Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy tohoto území, zejména rekreačních středisek. 

- Rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti (s výjimkou města Vrbno pod Pradědem) orientovat 

zejména na výstavbu zařízení s celoroční využitelností. 

- Na území CHKO Jeseníky s výjimkou zastavěného území obcí nepřipustit umisťování 

ubytovacích zařízení s kapacitou nad 50 lůžek. 

- Za rozvojové areály pro sjezdové lyžování považovat zejména areály Malá Morávka–

Karlov, Vrbno pod Pradědem–Pod Vysokou horou a Václavov u Bruntálu. Lyžařský areál 

v lokalitě Praděd – Ovčárna považovat za stabilizovaný. 

- Při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich 

dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních a 

kulturních hodnot krajiny. 

- Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a ces-

tovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra. 

- Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné 

rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní 

zástavby na rekreační chalupy. Toto omezení platí pro vybraná katastrální území těchto 

obcí: 

- Malá Morávka – k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem; 

- Karlova Studánka – k.ú. Karlova Studánka; 

- Ludvíkov – k.ú. Ludvíkov pod Pradědem. 

- Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu. 

- Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a mezi-

národního významu. 

- Podpora rozvoje lázeňství (Karlova Studánka). 

- Podpora zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území. 

- Ochrana kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny včetně 

významných krajinných horizontů (zejména CHKO Jeseníky). 

- Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s rozvojovými oblastmi republikové-

ho významu: 

- OB2 Ostrava v osách Osoblaha - Krnov – Opava (ve vazbě na rozvojovou osu nadmíst-

ního významu OS-N1), resp. Bruntál – Hor. Benešov – Opava; 
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- OB8 Olomouc v ose Krnov – Bruntál (– Šternberk – Olomouc). 

- Nové plochy sportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídající dopravní a tech-

nické infrastruktury na území CHKO Jeseníky vymezovat s ohledem na požadavky dotče-

ných orgánů ochrany přírody a krajiny. 

- Stavby umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území. 

Požadavky, kritéria a podmínky jsou Změnou č. 2 respektovány, podrobné vyhodnocení 

jednotlivých bodů je obsahem kapitoly H.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního 

plánu Dolní Moravice s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem. 

Dále z článku 75.  
(…) 

- Ostatní území zvýšených kulturních a historických hodnot uvedená v územně analytických 

podkladech MSK: 

- významné sakrální stavby a poutní místa (dřevěné kostelíky); 

- hrady a zámky včetně zřícenin; 

- historické parky a zahrady; 

- areály lidové architektury; 

- historické krajinné struktury (plužiny, kamenice, kamenné zídky);  

- areály technických památek. 

Z uvedených kulturních a historických hodnot se na území obce Dolní Moravice vysky-

tují sakrální stavby (filiální kostel sv. Jakuba Staršího, kaple sv. Anny), ojediněle zacho-

vané stavby lidové architektury (převážně v Nové Vsi) a historické krajinné struktury. 

Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 2, jsou určeny pro novou obytnou, případně 

rekreační výstavbu a pro výstavbu zázemí k lyžařskému areálu s maximální výškovou 

hladinou 2 NP a podkroví v souladu s charakterem stávající zástavby; nová výstavba 

tedy působení sakrálních staveb ani charakter původní zástavby nenaruší. Do historic-

kých krajinných struktur se Změnou č. 2 nezasahuje, s výjimkou návrhu lyžařského 

areálu v Nové Vsi – zde je navržená plocha sjezdovky trasována tak, aby byl zásah 

do krajinných struktur (kamenic) co nejmenší.  

A také z článku 76.  

ZÚR stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce 

ochrany a rozvoje kulturních hodnot území Moravskoslezského kraje: (…) 

- Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky). 

Dtto předchozí bod.  

Článek 78.  

ZÚR MSK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce 

ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území Moravskoslezského kraje: 

- V regionech zahrnutých do specifických oblastí republikového i nadmístního významu 

(zejména Osoblažsko, Krnovsko, Bruntálsko, Rýmařovsko, Budišovsko a Vítkovsko) pod-

porovat: 

- zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení s centrální částí kraje; 

- zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury a občanského vybavení; 

- další opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech re-

gionů. 

Změnou č. 2 se vymezují tři nové zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské a jedna 

plocha přestavby – plocha smíšená obytná rekreační; všechny tyto plochy jsou prioritně 
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určeny pro obytnou výstavbu, tedy pro posílení obytné funkce obce a pro posílení stabi-

lity osídlení. Problematika zlepšení dopravního propojení s centrální částí kraje ani roz-

voj technické infrastruktury a občanského vybavení (kromě návrhu zázemí pro navrže-

ný lyžařský areál) nebyly předmětem řešení Změny č. 2. 

Z čl. 89. Nízký Jeseník pak např. 

Kulturní charakteristiky: 

- Území středověkého osídlení (12. století) spojené s těžbou drahých kovů, později sklářský 

a textilní průmysl, v minulosti významné kupecké stezky, významné poutní chrámy, křížo-

vé cesty a sakrální stavby, silné německé kulturní vlivy, oblast jesenického domu, výrazný 

projev používání kamene (břidlice) na stavbách, vyšší výskyt historických krajinných 

struktur, harmonická kulturní krajina, břidlicové lomy, vodní plochy, liniová rozptýlená ze-

leň, změny vnějšího obrazu sídel v období 1945 – 1989. 

Vjemové charakteristiky: 

- Střídavě otevřená a uzavřená krajinná scéna, významné dálkové pohledy na Hrubý Jeseník, 

silný projev kulturních dominant, zejména vázaných na vulkanity, regionálně významných 

horizontů, výrazný projev historické plužiny a kamenic, území zvýšené estetické hodnoty. 

Převládající typy krajin: 

- Krajina leso-luční, krajina zemědělská harmonická, krajina lesní. 

Možná ohrožení: 

- Vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stavby). 

- Likvidace historických krajinných struktur. 

- Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky). 

Změnou č. 2 se v krajinné oblasti Nízký Jeseník navrhují rozvojové plochy pro novou 

obytnou výstavbu, pro novou plochu zeleně na veřejných prostranstvích a pro vybudo-

vání cyklostezky. Žádná z těchto navržených ploch nemůže ohrozit harmonické měřítko 

krajiny, pohledový obraz významných horizontů a krajinných resp. kulturně historic-

kých dominant ani historické krajinné struktury a kulturně historické dominanty. 

A v článku 94. krajina leso-luční: 

Krajinný typ se vyskytuje zejména v podhůří Jeseníků a Beskyd. Krajina zvýšené kulturní 

hodnoty (výskyt historických krajinných struktur) s vysokým podílem lesa a trvalých travních 

porostů, atraktivní pro bydlení a rekreaci. 

Přírodní charakteristiky: 

- Členitá pahorkatina, vrchovina a hornatiny, výrazný podíl trvalých travních porostů, podíl 

lesa, potoční nivy, skalní výchozy, cenné luční ekosystémy, přírodě blízké typy biotopů 

(habřiny, bučiny). 

Kulturní charakteristiky: 

- Paseky, solitérní stromy, sakrální stavby, rozptýlená zeleň, převládají trvalé kultury: les, 

louky, pastviny, sady a zahrady, místy dochovaná tradiční lidová architektura, dochované 

urbanistické znaky sídel, doprovody vodotečí a silnic, historické krajinné struktury (kame-

nice, meze a remízky). 

Vjemové charakteristiky: 

- Dynamika krajiny, malebnost a různorodost krajinné scény, harmonická krajinná scéna, 

vyvážená kombinace otevřené a uzavřené krajinné scény, harmonické měřítko krajiny, ma-

jestátnost hor, atraktivní výhledy, výrazné působení přírodních a kulturních dominant, vý-

razné působení rozptýlené dřevinné vegetace. 
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Možná ohrožení: 

- Zástavba mimo zastavěné území, zejména na pohledově exponovaných svazích, horizon-

tech a v blízkosti dominant. 

- Nevhodné umisťování sportovně rekreačních areálů a zařízení cestovního ruchu v pohle-

dově exponovaných lokalitách. 

- Velkoplošná odlesnění. 

- Zánik extenzivních forem zemědělství; sukcesní zarůstání trvalých travních porostů nebo 

jejich převod na jiný způsob využití. 

- Změna architektonického výrazu a urbanistických znaků sídel. 

- Poškozování přírodě blízkých ekosystémů. 

- Poškozování historických krajinných struktur a objektů. 

- Vnášení nových (zejména technických) dominant. 

Zásady pro rozhodování o změnách v území: 

- Zachovat vyvážený poměr ploch lesních a trvalých travních porostů. 

- Zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých 

travních porostů. 

- Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného 

území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území 

při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek ochrany 

přírodních a kulturních hodnot krajiny. 

- O umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů (vč. navazu-

jící dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě vyhodnocení 

únosnosti krajiny. 

- Respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně vnějšího 

obrazu sídla. 

- Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů 

a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb 

energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních 

podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst. 

Změnou č. 2 se v krajině leso-luční vymezují tři nové plochy smíšené obytné venkovské, 

dvě plochy zeleně na veřejných prostranstvích a dvě plochy veřejných prostranství pro 

vybudování cyklostezky. Všechny navržené plochy, s výjimkou ploch pro výstavbu cyk-

lostezky, jsou vymezeny buď uvnitř zastavěného území, nebo v přímé návaznosti na ně. 

K ohrožení výše uvedených hodnot tedy realizací výstavby na těchto plochách nemůže 

dojít a zásady pro rozhodování o změnách v území jsou respektovány. 

3. Respektovat koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje, kterými jsou:  

- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje   

- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje  

- Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje  

- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny  

- Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského 

kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje včetně Aktualizací 

plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (2008, 2009, 2010, 2011)  

- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje  

- Akční plány ke strategickým hlukovým mapám  

- Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje.  

- Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje včetně Aktualizace krajského 

programu snižování emisí Moravskoslezského kraje r. 2010  
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- Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje  

- Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského  

- Koncepce zdravotní péče v Moravskoslezském kraji  

- Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 

– 2013  

- Strategie rozvoje kraje na léta 2009 – 2016  

- Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010 – 2012  

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 

2014  

- 1. akční plán realizace Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 

(včetně transformace pobytových sociálních služeb) 

- Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje  

- Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území Mo-

ravskoslezského kraje  

- Územní studie Vyhodnocení posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných 

a prostorových rozměrů v krajině Moravskoslezského kraje 

- Územní studie cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje 

- Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů 

- Plán péče o CHKO Jeseníky 2014-2024  

-   Zonace území CHKO Jeseníky – odstupňovaná ochrana přírody 

-   Výnos MK ČR č. 9.886/69-II/2, o zřízení CHKO Jeseníky 

- Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Jeseníky 

- Síť prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) 

- Prvky Soustavy Natura 2000 (Ptačí oblast Jeseníky – PO Jeseníky a evropsky významné 

lokality – EVL) 

- Plán oblasti povodí Odry 

Všechny uvedené koncepční materiály, které se vztahují k řešení Změny č. 2, jsou re-

spektovány. 

4. Nová zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na stávající zastavěná území 

při zohlednění pohledové exponovanosti lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a 

kulturních hodnot krajiny. 

Nové zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 2, jsou situovány uvnitř zastavěného 

území nebo na ně bezprostředně navazují, s jedinou výjimkou, kterou je zastavitelná 

plocha č. Z 2/4, určená pro výstavbu zázemí navrženého lyžařského areálu; ta je vyme-

zena v dolní části lyžařského areálu a na zastavěné území nenavazuje. Žádná z nových  

zastavitelných ploch není vymezena v pohledově exponované lokalitě, všechny respektují 

zásady ochrany přírodních i kulturních hodnot krajiny.  

5. Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a ces-

tovní ruch s rozšířením možností celoročního využití i mimo hlavní centra. 

Změnou č. 2 se vymezuje řada nových rozvojových ploch, určených pro sport, rekreaci 

a cestovní ruch – především je to plocha pro vybudování nového lyžařského areálu se 

sjezdovkou, lanovou dráhou a obslužným zázemím, dále jsou to plochy pro vybudování 

nových parkovišť v Nové Vsi, určených zejména pro rekreační návštěvníky obce – pro 

návštěvníky rozhledny, pro turisty vyrážející na turistické, cykloturistické a lyžařské 

běžecké trasy a pro návštěvníky navržených lyžařských areálů. 
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Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů  

1. Z územně analytických podkladů nevyplývají pro obec Dolní Moravici z hlediska řešení 

Změny č. 2 žádné požadavky ani problémy k řešení – bere se na vědomí. 

2. Při návrhu Změny č. 2 územního plánu Dolní Moravice respektovat limity využití území 

pro řešené lokality, vyplývající z územně analytických podkladů:  

- Chráněná krajinná oblast Jeseníky (CHKO), vyhlášená výnosem MK ČSR pod č.j. 

9886/1969 – pro požadavky č. 1 – 9   

- Ptačí oblast Jeseníky, vymezená nařízením vlády č. 599/2004 Sb. – pro požadavky č. 1 

– 9  

- významné krajinné prvky dle ustanovení § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-

dy a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, je-

zera, údolní nivy  

- památný strom včetně ochranného pásma dle ustanovení § 46 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – Lípa u hřiště, lípa evrop-

ská (Tilia x europaea), k. ú. Dolní Moravice, parc.č. 774, obvod kmene 530 cm, výška 

22 m, stáří 250 – 300 let, vyhlášena v r. 2001 – pro požadavek č. 12     

- vzdálenost 50 m od okraje lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o do-

plnění některých zákonů (lesní zákon) – pro požadavky č. 1, 2, 4, 5B a 12 

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod Jeseníky (CHOPAV), totožná s hranicí 

CHKO, vyhlášená nařízením vlády ČSR č. 40/1978 Sb. – pro požadavky č. 1 – 9 

Všechny uvedené limity využití území jsou Změnou č. 2 respektovány, s výjimkou vzdá-

lenosti 50 m od okraje lesa – do této vzdálenosti zasahují navržené zastavitelné plochy 

č. Z 2/1, Z 2/2 a Z 2/3, určené pro výstavbu parkovišť a nepatrně plocha č. Z 2/5, určená 

pro obytnou výstavbu. 

 

Další požadavky 

1. Prověřit následující požadavky obce Dolní Moravice: 

-   V lokalitě „Vyhlídka“ v k.ú. Nová Ves u Rýmařova navrhnout plochy parkování vozi-

del pro potřeby rekreačního areálu Nová Ves (areálu s vyhlídkovou věží, muzeem, so-

ciálním zařízením apod.), pro návštěvníky navrženého lyžařského areálu a pro nástup 

na turistické a lyžařské běžecké trasy – splněno, pro výstavbu parkovišť jsou vyme-

zeny tři nové zastavitelné plochy dopravy silniční DS – plochy č. Z 2/1, Z 2/2 

a Z 2/3.  

-   Prověřit a navrhnout vymezení sjezdového areálu vč. sedačkové lanovky v k.ú. Nová 

Ves u Rýmařova a odpovídající zázemí k lanové dráze. V návaznosti na záměr prově-

řit únosnost technické a dopravní infrastruktury, popřípadě navrhnout její dobudování 

– splněno, v Nové Vsi je navržen nový lyžařský areál, který zahrnuje navrženou 

sjezdovku a lanovou dráhu – plochu rekreace specifické RX 2/1, obslužné zázemí 

lyžařského areálu – zastavitelnou plochu občanského vybavení komerčního typu 

OK č. Z 2/4 a návrh rozšíření navrženého parkoviště, vymezeného v platném 

územním plánu – rozšíření zastavitelné plochy dopravy silniční DS č. Z 20. Pro 

navrženou lanovou dráhu je navržena výstavba nové trafostanice. 

-   Navrhnout vymezení plochy pro vybudování autocampu – nesplněno, plocha pro vy-

budování autocampu je vymezena již v platném územním plánu – zastavitelná 

plocha rekreace hromadné RH č. Z57; další plocha již není potřebná. 

-   V zastavěném území prověřit aktuální využívání a zařazení pozemků do jednotlivých 

ploch funkčního využití – splněno, Změnou č. 2 je jednak provedena aktualizace 
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vymezení zastavěného území k 1. 5. 2015, jednak jsou odstraněny některé chyby 

ve vymezení stávajících ploch s rozdílným způsobem využití, obsažené v platném 

územním plánu – podrobněji viz kap. E.1 Vymezení zastavěného území a grafic-

kou část Změny č. 2. 

-   Prověřit záměr vybudování cyklistické stezky (společný záměr s obcí Malá Štáhle) – 

splněno, návrh cyklistické stezky je do Změny č. 2 zapracován, pro vedení cyklis-

tické stezky mimo stávající komunikace jsou vymezeny zastavitelné plochy veřej-

ných prostranství PV č. Z 2/8 a Z 2/9; jde o návrh nadregionální cyklostezky Val-

šov – Malá Morávka, obsažený v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje. 

2. Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování: 

-   Plochu technické infrastruktury Z2 zrušit z důvodu pominutí potřeby výstavby vodo-

jemu. Zároveň tuto plochu prověřit jako možnost pro vymezení parkoviště (viz. poža-

davek výše) – splněno, zastavitelná plocha č. Z 2 je z územního plánu vypuštěna 

a v téže lokalitě je vymezena plocha pro výstavbu parkoviště – plocha dopravy 

silniční DS č. Z 2/2. 

-   Zpřesnit vymezení areálu pro sjezdové lyžování z územního plánu v lokalitě „Vyhlíd-

ka“ s označením plochy RX1 rekreace specifická, lépe odpovídající skutečné konfigu-

raci terénu – splněno, vymezení plochy lyžařského areálu RX1 je upraveno dle 

konfigurace terénu a je doplněn návrh dalšího vleku (přibližovacího), pro přístup 

k navrženým parkovištím.  

-   Dle skutečného stavu upravit vymezení stávajícího (existujícího) vleku v k.ú. Nová 

Ves u Rýmařova a vypustit vymezení neexistujících vleků vymezených územním plá-

nem – splněno. 

-   V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o obecných požadav-

cích na využívání území, prověřit a posoudit rozsah předmětných vymezených zastavi-

telných ploch a vyhodnotit stávající a již navržené plochy veřejných prostranství, 

včetně uvedení, pro kterou návrhovou plochu se předpokládá její využití. Podle vý-

sledku tohoto posouzení v případě potřeby vymezit nové návrhové plochy veřejných 

prostranství v rozsahu odpovídajícím zjištěné potřebě – splněno, posouzení je obsa-

ženo v kap. E.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch pře-

stavby a systému sídelní zeleně. 

3.  Aktualizovat vymezení zastavěného území – splněno, zastavěné území je vymezeno 

k 1. 5. 2015. 

4.   Uvést územní plán do souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – vypustit podrobnosti, ne-

příslušející územnímu plánu – splněno. 

 

 

E.b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 

Požadavky nejsou stanoveny – bere se na vědomí. 
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E.c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěš-

ných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo před-

kupní právo  

Požadavky nejsou stanoveny – bere se na vědomí, nové veřejně prospěšné stavby se ne-

vymezují. 

 

 

E.d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 

studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

 

Dle platného ÚP Dolní Moravice se požaduje územní studie pro navrženou plochu zastavitel-

ného území Z 50 Za humny.  

Je vhodné prověřit rozsah plochy určené pro územní studii. Termín dokončení územní studie 

bude prodloužen o rok, tedy do 31. 12. 2016. 

Vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV č. Z50 je Změnou č. 2 upra-

veno, plocha se rozdělila na dvě samostatné zastavitelné plochy smíšené obytné venkov-

ské SV s novým označením Z 50A a Z 50B; pro obě plochy je stanoven požadavek 

na zpracování územní studie, a to do 31. 12. 2016. 

 

 

E.e) Případný požadavek na zpracování variant řešení  

Požadavek není stanoven – bere se na vědomí. 

 

 

E.f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna č. 2 územního plánu Dolní Moravice bude zpracována v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-

mentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění novely č. 458/2012 Sb. 

a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1. Elaborát Změny č. 2 územního plánu Dolní Moravice bude obsahovat:  

I.   Změnu č. 2 územního plánu Dolní Moravice 

I.A Textovou část   

I.B Grafickou část:  

  1. Základní členění území     1 : 5 000 

  2. Hlavní výkres        1 : 5 000 

  3. Doprava          1 : 5 000 

  4. Vodní hospodářství      1 : 5 000 

  5. Energetika, spoje       1 : 5 000 

II. Odůvodnění Změny č. 2 územního plánu Dolní Moravice 

II.A  Textovou část  

II.B  Grafickou část: 

7. Koordinační výkres     1 : 5 000 

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 : 5 000 

9. Širší vztahy        1 : 25 000 
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Výkresy č. 3. Doprava, č. 4. Vodní hospodářství a č. 5. Energetika, spoje budou zpracovány 

pouze v případě, že se v nich Změna č. 2 projeví. Elaborát bude svázán do jednoho svazku 

a bude expedován ve čtyřech vyhotoveních.  

Po vydání Změny č. 2 bude zpracován Právní stav Územního plánu Dolní Moravice po Změ-

nách č. 1 a 2. 

Počet vyhotovení dokumentace: 

3 vyhotovení – pro společné jednání (dle § 50, odst. 2 stavebního zákona) + 1x CD (ve formá-

tu .doc, .pdf) 

1 vyhotovení – upravený návrh po společném jednání (dle § 50, odst. 7 stavebního zákona) 

2 vyhotovení – pro řízení o územním plánu (dle § 50, odst. 1 stavebního zákona) + 1x na CD 

(ve formátu .doc, .pdf) 

4 vyhotovení – čistopis (§ 54 stavebního zákona) + 4x CD (textová část ve formátu .doc 

a .pdf, výkresová část ve formátu .shp nebo .dgn a .pdf) 

Veškeré výkresy budou zpracovány nad aktuální katastrální mapou (vektorovou) a budou 

aktualizované průzkumem zpracovatele. 

Splněno. 

 

E.g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území  

Dotčený orgán Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vzhledem k novým záměrům obce 

konstatoval, že Změnu č. 2 ÚP Dolní Moravice je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní 

prostředí („SEA“) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů podle § 10i odst. 3.  

Dotčený orgán CHKO Jeseníky konstatoval, že ve svých dílčích návrzích nebo jako celek 

předložené Zadání Změny č. 2 územního plánu Dolní Moravice může mít významný vliv na 

příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo Ptačí oblas-

ti Jeseníky. Ve správním obvodu obce leží EVL Franz – Franz CZ 0813765. Ve svých dílčích 

návrzích či jako celek může představovat ovlivnění systému Natura 2000. Změna č. 2 zahrnu-

je záměry, které mají co do velikosti, zábory půdy, redukce rozlohy PO, vyrušování klíčových 

druhů, fragmentace stanovišť nebo biotopů, změny stanovištních podmínek a snížení druhové 

denzity významné požadavky.  

Pořizovatel proto v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona doplňuje požadavek na vyhod-

nocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahově dané přílohou č. 5 vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o evidenci územně 

plánovací činnosti ve znění vyhlášky 458/2012 Sb., změna vyhlášky o územně analytických 

podkladech. 

Splněno, Změna č. 2 Územního plánu Dolní Moravice byla posouzena z hlediska vyhod-

nocení vlivů na udržitelný rozvoj území (viz samostatný svazek III. Vyhodnocení vlivů 

Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice na udržitelný rozvoj území) včetně vyhod-

nocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na život-

ní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (SEA) a vyhodnocení vlivů 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (NATURA). 
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 D. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 

VYMEZENÍ 

     Změnou č. 2 nejsou řešeny ani navrženy žádné záležitosti nadmístního významu, které by 

nebyly řešeny v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  

 

 

E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ    

E.1 Vymezení zastavěného území 

Změnou č. 2 se aktualizuje vymezení zastavěného území k 1. 5. 2015 a aktualizuje součas-

ný stav využití území. Z územního plánu se tím vypouštějí zastavitelné plochy nebo jejich 

části, na nichž již výstavba byla realizována, v několika případech plochy nepatrné výměry 

uvnitř zastavěného území (proluky v zastavěném území): 

- plochy smíšené obytné rekreační SR č. Z 3, Z 7 – část, Z 12  

- plochy smíšené obytné venkovské SV č. Z 24, Z 28 – část, Z 31, Z 33, Z 35 – část, Z 36 – 

část, Z 37, Z 38, Z 39 – část, Z 40 – část, Z 43 – část, Z 48 – část, Z 49, Z 52, Z 53 

- plochy rekreace hromadné RH č. Z 29, Z 60 – část  

- plocha občanské vybavenosti komerčního typu OK č. Z 1, navržená pro výstavbu rozhled-

ny 

- plocha dopravy silniční DS č. Z 65, navržená pro výstavbu čerpací stanice pohonných 

hmot. 

     Změnou č. 2 je dále provedena oprava některých chyb ve vymezení stávajících (stabilizo-

vaných) ploch s rozdílným způsobem využití – jde o plochy, které jsou v platném územním 

plánu chybně vymezeny, zpravidla jako plochy zeleně přírodního charakteru v zastavěném 

území, ve skutečnosti však jde o plochy smíšené obytné rekreační SR nebo smíšené obytné 

venkovské SV (součást stávajících obytných nebo rekreačních objektů). Dále se opravuje sta-

bilizovaná plocha v Dolní Moravici, která byla chybně zakreslena jako plocha technické in-

frastruktury TI; ve skutečnosti jde o plochu výroby drobné VD.  

     V Nové Vsi je provedena oprava zákresu stávajících lyžařských vleků – v platném územ-

ním plánu jsou zakresleny dva lyžařské vleky, ve skutečnosti je zde jen jeden a v jiné poloze. 

 

 

E.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot    

     Změnou č. 2 se celková urbanistická koncepce, stanovená v platném Územním plánu  

Dolní Moravice nemění, i nadále zůstává prioritou rozvoj bydlení, rekreace a cestovního ru-

chu. Nové zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 2 jsou plošně nevýznamné, vesměs jsou 

situovány uvnitř zastavěného území nebo na ně přímo navazují, jsou určeny pro novou obyt-

nou výstavbu včetně souvisejících ploch zeleně na veřejných prostranstvích a pro výstavbu 

zařízení souvisejících s rozvojem cestovního ruchu – plochy lyžařského areálu, plochy parko-

višť a plochy pro vybudování cyklostezky.  

Významnějším zásahem do rozvojových ploch, vymezených platným územním plánem, je 

úprava zastavitelné plochy č. Z 50, která se Změnou č. 2 zmenšila a tím rozdělila na dvě men-
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ší samostatné zastavitelné plochy – Z 50A a Z 50B. Z hlediska ochrany přírodních hodnot 

území a krajinného rázu je nové řešení vhodnější, protože redukuje zásah do zemědělské kra-

jiny. Dalším významnějším záměrem je návrh nového lyžařského areálu v Nové Vsi, se sjez-

dovkou, lanovou dráhou a obslužným zázemím; návrh nového lyžařského areálu je v souladu 

s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, kde je pro specifickou oblast 

SOB3 Jeseníky-Králický Sněžník stanoveno jako jedno z kritérií a podmínek pro rozhodování 

o změnách v území „Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sle-

dovat rozvoj rekreace a lázeňství.“ 

     Kulturní a architektonické hodnoty v řešeném území představují především kulturní pa-

mátky, evidované v Seznamu kulturních památek ČR (kostel sv. Jakuba Staršího, socha 

P. Marie Immaculaty, socha sv. Jana Nepomuckého, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, 

silniční most přes řeku Moravici, venkovská usedlost čp. 17) a památky místního významu 

(kaple sv. Anny v Nové Vsi, zachované stavby původní lidové architektury). Všechny tyto 

památky jsou Změnou č. 2 respektovány, Změnou č. 2 nejsou v jejich blízkosti navrženy žád-

né zastavitelné plochy, plochy přestavby ani jiné záměry, které by je mohly ohrozit. 

     Přírodní hodnoty na území obce Dolní Moravice jsou reprezentovány především Chráně-

nou krajinnou oblastí Jeseníky, Přírodní rezervací Niva Moravice, Přírodní rezervací Franz – 

Franz, Ptačí oblastí Jeseníky, Evropsky významnou lokalitou Moravice a Evropsky význam-

nou lokalitou Štola Franz – Franz, dále pak památnými stromy, souvislými lesními celky a 

břehovými porosty vodních toků. Tyto přírodní hodnoty jsou v platném územním plánu re-

spektovány; Změnou č. 2 se nezasahuje do Přírodní rezervace Niva Moravice, Přírodní rezer-

vace Franz – Franz, Evropsky významné lokality Moravice ani Evropsky významné lokality 

Štola Franz – Franz, do souvislých lesních celků ani břehových porostů vodních toků, nové 

rozvojové záměry nejsou situovány v blízkosti památných stromů. Část nových záměrů je 

situována v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (ve III. a IV. zóně) a v Ptačí oblasti Jeseníky, 

jejíž vymezení je na území obce Dolní Moravice totožné s hranicí CHKO; jde o plochy pro 

výstavbu nových parkovišť v Nové Vsi, o nový lyžařský areál s lanovou dráhou a obslužným 

zázemím v Nové Vsi, o tři zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské, jednu plochu pře-

stavby smíšenou obytnou rekreační a dvě plochy zeleně na veřejných prostranstvích. Žádná 

z těchto navržených ploch neohrozí přírodní hodnoty CHKO ani ptačí oblasti. 

     Změna č. 2 zachovává typickou strukturu rozvolněné jesenické zástavby, zachovává cha-

rakter a strukturu zemědělské krajiny a její krajinný ráz s dochovanými kamennými mezemi 

(kamenicemi), respektuje rozptýlenou zeleň v krajině včetně břehových porostů vodních toků 

a nenavrhuje žádné pohledové dominanty nebo bariéry. Ochrana krajinného rázu a respekto-

vání zásad pro rozhodování v území v souladu s cílovými charakteristikami krajiny byla také 

důvodem pro zmenšení zastavitelné plochy Z 50, vymezené v platném územním plánu. 

     Do legendy Koordinačního výkresu se doplňuje text, že hranice Ptačí oblasti Jeseníky je 

totožná s hranicí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a s hranicí Chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod Jeseníky.  

 

 

E.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně 

Změnou č. 2 se celková urbanistická koncepce, stanovená v platném Územním plánu Dolní 

Moravice, nemění. Navržené změny jsou z hlediska urbanistické koncepce nepodstatné, nově 

vymezené zastavitelné plochy jsou plošně nevýznamné, převážně jsou situovány uvnitř zasta-

věného území nebo v přímé návaznosti na ně.  
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Změnou č. 2 jsou vymezeny následující nové zastavitelné plochy a plochy přestavby a pro-

vedeny úpravy a změny využití některých zastavitelných ploch vymezených v platném územ-

ním plánu: 

 

 Plochy smíšené obytné venkovské SV 

     Změnou č. 2 se upravuje vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV 

č. Z 50 v její západní části – plocha se zmenšuje ze severní strany, a to z toho důvodu, že roz-

sah zastavitelné plochy č. Z 50 vymezené v platném územním plánu je příliš velký, nerespek-

tuje charakter a strukturu stávající zástavby a necitlivě zasahuje do volné krajiny; realizace 

výstavby v původně vymezené ploše by také vyžadovala značné investice do dopravní a tech-

nické infrastruktury. Po omezení rozsahu původně vymezené zastavitelné plochy č. Z 50 se 

plocha rozdělila na dvě samostatné plochy s označením Z 50A a Z 50B, přičemž plocha č. 

Z 50B byla rozšířena severním směrem na úkor původně vymezené zastavitelné plochy rekre-

ace hromadné RH č. Z 60. Provedené úpravy vycházejí z provedené parcelace – ze současné-

ho stavu členění pozemků dle podkladu katastru nemovitostí.  

     Jako částečná náhrada za zrušenou část zastavitelné plochy č. Z 50 se vymezují dvě nové 

zastavitelné plochy – č. Z 2/5 a Z 2/6, ve vhodnější lokalitě, s vybudovanou dopravní a tech-

nickou infrastrukturou. 

     Nová zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská (plocha č. Z 2/7) se dále vymezuje 

změnou navrženého funkčního využití plochy, vymezené v platném územním plánu jako na-

vržená plocha zeleně na veřejných prostranstvích ZV 4. Jde o odstranění chyby v platném 

územním plánu, kdy v předchozím územním plánu (Územní plán sídelního útvaru Dolní Mo-

ravice z r. 1995) byla tato plocha určena pro obytnou výstavbu, ale při zpracování Územního 

plánu Dolní Moravice zde byla omylem navržena veřejná zeleň; náhradou za tuto vypuštěnou 

plochu zeleně na veřejných prostranstvích se navrhuje plocha nová (plocha č. ZV 2/2) – po-

drobněji viz další text. 

     Zastavitelná plocha č. Z 34, vymezená v platném územním plánu, se Změnou č. 2 nepatrně 

zvětšuje v souvislosti s upřesněním vymezení sousedící plochy veřejných prostranství. 

 

 Plochy smíšené obytné rekreační SR 

     V Nové Vsi se vymezuje plocha přestavby – plocha smíšená obytná rekreační SR (plocha 

č. P 2/1) na místě zboru původní zástavby; jde o odstranění chyby v platném územním plánu, 

kdy tato plocha byla v předchozím územním plánu (Územní plán sídelního útvaru Dolní Mo-

ravice z r. 1995) určena pro rekreační výstavbu, ale při zpracování Územního plánu Dolní 

Moravice byla omylem opomenuta. 

 

 Plochy občanského vybavení komerčního typu OK 

     V Nové Vsi se vymezuje nová zastavitelná plocha občanského vybavení komerčního typu 

(plocha č. Z2/4), určená pro výstavbu obslužného zázemí pro navrženou lanovou dráhu (po-

drobněji viz kap. E.5.3 Podmínky pro rekreační využívání krajiny) – předpokládá se zde vy-

budování provozního zázemí areálu, stravovacího zařízení, sociálního zařízení, služeb pro 

lyžaře, apod. Výstavba na této ploše je podmíněna výstavbou lanové dráhy – tzn. že pokud 

nebude lanová dráha realizována, žádná výstavba se na ploše č. Z 2/4 nepřipouští. 
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 Plochy dopravy silniční DS 

     Změnou č. 2 se v Nové Vsi vymezují tři nové zastavitelné plochy dopravy silniční, určené 

pro výstavbu parkovišť: 

- Plochy č. Z 2/1 a Z 2/2 v lokalitě Na Vyhlídce jsou určeny pro výstavbu parkovišť pro ná-

vštěvníky vyhlídkové věže, pro turisty směřující na turistické, cykloturistické a lyžařské 

běžecké trasy a pro návštěvníky navrženého lyžařského areálu pod vyhlídkovou věží. Vy-

hlídková věž byla otevřena v květnu 2014 (s využitím dotací Evropského fondu pro regio-

nální rozvoj) a do března 2015 ji navštívilo 18 000 návštěvníků. Tito návštěvníci přijíždějí 

zpravidla auty, která ovšem nemají kde zaparkovat. Parkují pak podél silnice III/44512, 

která je velmi úzká a stává se téměř neprůjezdnou. Zároveň je toto místo křižovatkou a ná-

stupním bodem turistických, cykloturistických a lyžařských běžeckých tras (nástup na Je-

senickou magistrálu). Lokalita Na vyhlídce je tedy místem s vysokou koncentrací turistic-

kých atraktivit, která v současné době zcela postrádá řádně provozované parkovací kapaci-

ty. 

- Plocha č. Z 2/3 je určena především pro parkoviště návštěvníků běžeckých lyžařských tratí 

SKP Olomouc, důvody pro jeho návrh jsou stejné jako u dvou předchozích ploch, tj. ab-

sence řádně provozovaných parkovišť.  

     Dále se navrhuje rozšíření parkoviště, navrženého již v platném územním plánu (plocha 

č. Z20) v lokalitě Konečná. Potřeba rozšíření navrženého parkoviště souvisí s návrhem vý-

stavby lanové dráhy a vybudování nového lyžařského areálu v Nové Vsi; navržené parkoviště 

by primárně sloužilo návštěvníkům lyžařského areálu. 

 

 Plochy technické infrastruktury TI 

     Změnou č. 2 se ruší zastavitelná plocha technické infrastruktury č. Z 2, vymezená v plat-

ném územním plánu pro výstavbu vodojemu pro zásobování Nové Vsi a části Horní Moravice 

pitnou vodou. Vodovod v této části obce byl již realizován, a to napojením na vodovod Dolní 

Moravice, bez potřeby výstavby vodojemu v Nové vsi. Plocha navržená pro výstavbu vodo-

jemu proto může být zrušena.   

 

 Plochy veřejných prostranství PV 

     Nové plochy veřejných prostranství (plochy č. Z 2/8 a Z 2/9) jsou vymezeny pro navrže-

nou cyklostezku Valšov – Malá Morávka v místech, kde cyklostezka prochází mimo stávající 

komunikace. Záměr výstavby cyklostezky je obsažen v Zásadách územního rozvoje Morav-

skoslezského kraje. 

       

 Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 

     Navržená plocha zeleně na veřejných prostranstvích ZV 4 se Změnou č. 2 mění na zastavi-

telnou plochu smíšenou obytnou venkovskou SV č. Z 2/7. Jde o odstranění chyby v platném 

územním plánu, kdy v předchozím územním plánu (Územní plán sídelního útvaru Dolní Mo-

ravice z r. 1995) byla tato plocha určena pro obytnou výstavbu, ale při zpracování Územního 

plánu Dolní Moravice zde byla omylem navržena veřejná zeleň. Náhradou za tuto vypuštěnou 

plochu se vymezuje nová plocha zeleně na veřejných prostranstvích (plocha č. ZV 2/2) 

v lokalitě U garáží. 
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     Nová plocha zeleně na veřejných prostranstvích se vymezuje v lokalitě U Novoveského 

rybníka (plocha č. ZV 2/1); důvodem je vytvoření relaxační plochy pro obyvatele a návštěv-

níky obce v atraktivní poloze u rybníka, s možností vybavení nezbytným mobiliářem (pose-

zení, přístřešek, případně hygienické zařízení). 

     Dále se Změnou č. 2 vymezují veškeré plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV, na-

vržené v platném územním plánu, jako plochy zastavitelné – nejde o nové záměry, ale o od-

stranění metodické chyby; navržené plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV v platném 

územním plánu nejsou označeny jako plochy zastavitelné (Územní plán Dolní Moravice byl 

zpracován jako jeden z prvních dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v době, kdy ještě nebyla zcela jasná metodika nového 

pojetí územních plánů), jde tedy pouze o uvedení do souladu se stavebním zákonem a vyhláš-

kou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších před-

pisů. Charakter navržených ploch zeleně na veřejných prostranstvích a jejich přípustné funkč-

ní využití – drobné stavby pro účely kulturní, církevní a stravovací, prvky drobné architektury 

a mobiliáře, stavby dětských hřišť, stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, stavby ko-

munikací funkční skupiny D2 – jednoznačně řadí tyto plochy mezi plochy zastavitelné. 

 

Posouzení rozsahu navržených ploch zeleně na veřejných prostranstvích 

     V územním plánu po úpravách navržených Změnou č. 2 je navrženo sedm nových plocha 

zeleně na veřejných prostranstvích ZV – plochy č. ZV 1, ZV 2, ZV 3, ZV 5, ZV 6, ZV 2/1 a 

ZV 2/2, s celkovou rozlohou 1,81 ha. Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-

cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, je nutno na každé 2 ha navržených 

zastavitelných ploch pro bydlení, rekreaci a občanské vybavení vymezit min. 1000 m
2
 veřej-

ných prostranství (bez započtení výměry komunikací). Celková výměra navržených zastavi-

telných ploch a ploch přestavby smíšených obytných venkovských SV (bez započtení ploch č. 

Z 50A a Z 50B), smíšených obytných rekreačních SR, ploch bydlení hromadného BH, ploch 

rekreace hromadné RH a ploch občanského vybavení komerčního typu OK po úpravách pro-

vedených Změnou č. 2, je 23,18 ha, z toho tedy vyplývá požadavek vymezit minimálně 1,16 

ha ploch veřejných prostranství bez započtení komunikací. Vzhledem k tomu, že rozloha na-

vržených ploch zeleně na veřejných prostranstvích činí 1,81 ha, je tento požadavek splněn. 

Jednotlivé navržené plochy zeleně na veřejných prostranstvích jsou vždy situovány do blíz-

kosti ploch určených pro novou výstavbu. Do výše uvedeného součtu zastavitelných ploch 

pro bydlení rekreaci a občanské vybavení nejsou započteny zastavitelné plochy smíšené obyt-

né venkovské SV č. Z 50A a Z 50B. Pro tyto plochy je stanoven požadavek na zpracování 

územní studie, která veřejná prostranství v potřebném rozsahu vymezí v rámci řešené plochy.    

 

 

E.4 Koncepce veřejné infrastruktury 

E.4.1 Dopravní infrastruktura 

     Změnou č. 2 se vymezují zastavitelné plochy pro tři nová parkoviště parkoviště v horní 

části Nové Vsi (plochy č. Z 2/1, Z 2/2 a Z 2/3) a plocha pro rozšíření parkoviště navrženého 

v platném územním plánu v dolní části Nové Vsi (plocha č. Z 20). Parkoviště v horní části 

Nové Vsi budou sloužit především návštěvníkům vyhlídkové věže, turistům, cykloturistům a 

běžkařům pro nástup na trasy a pro návštěvníky lyžařských běžeckých tratí SKP Olomouc a 

návštěvníkům navrženého lyžařského areálu v lokalitě Na Vyhlídce, rozšíření parkoviště 

v dolní části Nové Vsi je určeno pro návštěvníky nově navrženého lyžařského areálu. 
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    V souvislosti s úpravou vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV Z 50 

(Změnou č. 2 se nahrazuje plochami Z 50A a Z 50B) se vypouští návrh místních komunikací 

pro vnitřní dopravní obsluhu původní plochy; dopravní obsluha ploch Z 50A a Z 50B bude 

řešena územní studií.  

     Dále je Změnou č. 2 aktualizován stav značených cyklotras. V současné době procházejí 

územím obce Dolní Moravice cyklotrasy: 

553        Drakov – Mnichov – Vrbno pod Pradědem – Ludvíkov – Karlova Studánka – Hvěz-

da – Malá Morávka – Dolní Moravice – Rýmařov  

6142      Štěrkovec,rozc. – Dolní Moravice – Břidličná – Valšov – Roudno – Bílčice – Slezská 

Harta (okrajově). 

     V platném územním plánu byla vyznačena ještě cyklotrasa č. 6161, která obcí v krátkém 

úseku procházela; v současné době je však již vedena mimo území Dolní Moravice.   

     Změnou č. 2 se do územního plánu doplňuje návrh nové cyklostezky Valšov – Malá Mo-

rávka; tento záměr je obsažen v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

 

 

E.4.2 Technická infrastruktura 

     Změnou č. 2 se do územního plánu doplňuje zákres již vybudovaného vodovodu v části 

Horní Moravice a v Nové Vsi. V platném územním plánu bylo pro zásobování této části obce 

navrženo rozdělení zástavby do čtyř tlakových pásem, vybudování vodojemu 2 x 30 m
3
 a vy-

budování ATS (podle zpracované projektové dokumentace Dolní Moravice – rozšíření vodo-

vodu Nová Ves, HHP, v.o.s., Ostrava, 2003). Vodovod již byl realizován, ale jiným technic-

kým řešením – výtlakem napojeným na stávající vodovod v Horní Moravici. S výstavbou 

navrženého vodojemu a ATS se tedy již neuvažuje a plocha, která byla pro jejich výstavbu 

vymezena v platném územním plánu (plocha č. Z 2) se ruší. Současně se ruší také návrh vo-

dovodních řadů, ponechávají se pouze krátké úseky vodovodu navržené pro zásobování za-

stavitelných ploch. 

     Na severním okraji obce je doplněn zákres trasy přívodního řadu skupinového vodovodu 

Bruntál DN 500 z úpravny vody Karlov do Bruntálu, který byl v platném územním plánu 

opomenut a je opravena trasa vodovodního řadu DN 300; jde o vodovodní řad Malé Morávky, 

který na území obce Dolní Moravice nepatrně zasahuje.  

     Pro zajištění potřebného příkonu elektrické energie pro nově navrženou sedačkovou la-

novku v Nové Vsi se navrhuje nová trafostanice TR – N6, napojená kabelovým vedením ze 

stávajícího vedení VN 81.     

     V souvislosti s úpravou vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské SV Z 50 

(Změnou č. 2 se nahrazuje plochami Z 50A a Z 50B) se vypouští návrh vodovodu, kanalizace 

a STL plynovodu v rámci původní plochy, návrh přeložky vedení VN mimo plochu Z 50 a 

návrh nových trafostanic TR – N2 a TR – N3; technická infrastruktura pro plochy Z 50A a 

Z 50B včetně posouzení potřeby výstavby nových trafostanic a jejich umístění bude řešeno 

územní studií. Přeložka vedení VN se vzhledem ke zmenšení plochy jeví jako zbytečné. 

    Je opraven zákres plochy stávajícího rybníka v Nové Vsi, podle skutečného stavu, zjištěné-

ho z ortofotomapy; zákres v platném územním plánu neodpovídá skutečnosti. 
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E.5 Koncepce uspořádání krajiny 

E.5.1 Územní systém ekologické stability       

     Změnou č. 2 jsou provedeny úpravy ve vymezení nadregionálních a regionálních částí 

územního systému ekologické stability v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravsko-

slezského kraje (ZÚR MSK). 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou na území obce Dolní Mora-

vice vymezeny následující plochy a koridory nadmístního významu územního systému ekolo-

gické stability: 

- nadregionální biokoridor K 88 MB     

- regionální biocentra č. 173 Miloch a č. 189 Nad Moravicí. 

     Nadregionální biokoridor K 88 MB i regionální biocentrum č. 173 Miloch jsou v platném 

územním plánu vymezeny, i když s drobnými odchylkami od vymezení v ZÚR MSK; regio-

nální biocentrum č. 189 Nad Moravicí v územním plánu vymezeno není.  

     Změnou č. 2 se upravuje vymezení nadregionálního biokoridoru K 88 MB ve dvou úsecích 

na západním a východním okraji obce a doplňuje se krátký úsek vedený po hranici s k.ú. Hor-

ní Václavov, zároveň se ruší vymezení ochranné zóny nadregionálního biokoridoru dle tehdy 

platného Územního plánu velkého územního celku Jeseníky. Dále se upravuje vymezení regi-

onálního biocentra č. 173 Miloch v jeho severní části; mění se také označení RBC Miloch – 

v platném územním plánu bylo v souladu s tehdy platným Územním plánem velkého územní-

ho celku Jeseníky označeno č. 437. Zároveň s úpravou vymezení RBC Miloch se ruší původní 

návrh rozšíření RBC na jeho severním okraji. Regionální biocentrum č. 189 Nad Moravicí je 

vymezeno v návaznosti na platné územní plány Malé Štáhle a Václavova u Bruntálu (po 

Změně č. 3) a pro potřeby územního plánu je označeno LBC DM 13.  

     V návaznosti na provedené úpravy nadregionálního a regionálního ÚSES jsou provedeny 

dílčí úpravy lokálního ÚSES – lokálních biokoridorů LBK DM 11 – DM 12 a LBK DM 10 – 

Horní Václavov. 

 

 

E.5.2 Prostupnost krajiny 

     Změnou č. 2 se doplňuje do územního plánu návrh cyklostezky Valšov – Malá Morávka; 

jde o záměr přebíraný ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

 

 

E.5.3 Podmínky pro rekreační využívání krajiny 

     Změnou č. 2 se do územního plánu doplňují nové návrhy směřující ke zlepšení rekreačních 

možností využití krajiny: 

- v Nové Vsi se navrhuje nový lyžařský areál se sedačkovou lanovkou, která bude zároveň 

sloužit pro nástup běžkařů na upravované běžecké trasy v Nové Vsi (běžecké lyžařské tratě 

SKP Olomouc, Jesenická magistrála); pro vybudování sjezdovky a sedačkové lanovky je 

navržena plocha změn v krajině – plocha rekreace specifické č. RX 2/1. Důvodem pro ná-

vrh nového lyžařského areálu je potřeba zvýšit atraktivitu obce v oblasti rekreace a cestov-

ního ruchu; obec Dolní Moravice je součástí specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický 

Sněžník, která z hlediska ekonomického paří k nejslabším v ČR, okres Bruntál patří z po-
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hledu nezaměstnanosti k nejpostiženějším okresům v České republice a vrchol nezaměst-

nosnosti je právě v zimních měsících, kdy zároveň existují předpoklady pro zlepšení na-

bídky pracovních míst v oblasti rekreace a cestovního ruchu v návaznosti na rozvoj zim-

ních sportů. Rozvoj rekreace v této oblasti je zároveň prioritou definovanou jak v Politice 

územního rozvoje ČR, tak i v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.   

- v lokalitě Na Vyhlídce se navrhuje úprava vymezení lyžařského areálu, navrženého 

v platném územním plánu (plocha rekreace specifické č. RX 1); nová poloha lyžařského 

vleku a upravené vymezení sjezdovek lépe odpovídá konfiguraci terénu. Zároveň se dopl-

ňuje návrh dalšího (přibližovacího) vleku, který propojí navržený areál s parkovištěm. 

 

 

E.6 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

     Změnou č. 2 se ruší plocha s rozdílným způsobem využití – plocha dopravních koridorů 

DK, která byla vymezena pro územní rezervu pro dílčí přeložky silnice II/445; pro územní 

rezervy se plochy s rozdílných způsobem využití nevymezují. 

     Plochy stávajících silnic (silnice II/445, III/37020, III/44512, III/44513) jsou označeny 

jako plochy dopravy silniční DS; jde o odstranění metodické chyby v platném územním plá-

nu, kdy stávající plochy silnic nebyly zařazeny do žádné z ploch s rozdílným způsobem vyu-

žití. 

      Dále se Změnou č. 2 upravují podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

Tabulky s podmínkami pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití se upravují tak, 

aby byly v souladu se stavebním zákonem v platném znění – ruší se podmínky pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené v platném územním plánu, které nejsou obsa-

hem územního plánu, ale regulačního plánu a v platném Územním plánu Dolní Moravice jsou 

tedy stanoveny v rozporu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů – jde o omezení plošné výměry provozní plochy staveb a 

zařízení pro obchodní prodej. Dále se z tabulek vypouštějí odkazy na zákony a vyhlášky. 

 

 

E.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opat-

ření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze prá-

va k pozemkům a stavbám vyvlastnit   

     Změnou č. 2 se z územního plánu vypouští veřejně prospěšné stavby VTV1 – výstavba 

vodojemu a ATS a VTE 2 – přeložka vedení VN 81 – přípojka k TR 2661 ČOV. 

       V případě veřejně prospěšné stavby VTV 1 jde o stavbu vodojemu a ATS pro vybudová-

ní vodovodu v Nové Vsi a horní části Horní Moravice. Vodovod je již vybudován, napojením 

na stávající vodovod v Horní Moravici, bez výstavby vodojemu a ATS v Nové Vsi; plocha 

vymezená pro výstavbu vodojemu a ATS (plocha č. Z2) se z územního plánu vypouští. 

     Veřejně prospěšná stavby VTE 2 byla vymezena pro přeložku vedení VN 81 mimo zasta-

vitelnou plochu č. Z 50; po omezení rozsahu původní plochy č. Z 50 již přeložka není potřeb-

ná a její návrh se z územního plánu vypouští. 

     Dále se z výčtu veřejně prospěšných staveb vypouští navržené trafostanice (TR – N2 a TR 

– N3) s označením VTE 1/2 a VTE 1/3, rovněž v souvislosti se zmenšením zastavitelné plo-

chy č. Z 50; potřeba a konkrétní umístění nových trafostanic bude řešeno územní studií.   
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     V souvislosti s úpravou vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES dle Zásad územ-

ního rozvoje Moravskoslezského kraje se upravuje také vymezení veřejně prospěšného opat-

ření ÚSES – založení prvků územního systému ekologické stability (projeví se pouze v gra-

fické části – ve výkrese č. 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací). 

     Nové veřejně prospěšné stavby ani opatření se Změnou č. 2 nevymezují. 

 

 

E.8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo 

     Změnou č. 2 se z výčtu veřejných prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, vy-

pouští plocha č. ZV 4 Střed, která se mění na zastavitelnou plochu smíšenou obytnou venkov-

skou SV č. Z 2/7 a doplňuje se plocha ZV 2/1 – plocha zeleně na veřejných prostranstvích 

v lokalitě U Novoveského rybníka. 

     U veřejných prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, se doplňuje údaj, v čí 

prospěch má být předkupní právo uplatněno – v platném územním plánu tento údaj uveden 

nebyl, jde tedy o uvedení do souladu se stavebním zákonem v platném znění. 

 

 

E.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  

     Změnou č. 2 se do územního plánu v souladu s vyhláškou č. 458/2012 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumenta-

ci a způsobu evidence územně plánovací činnosti doplňuje tato kapitola – kompenzační opat-

ření se ale nenavrhují. 

 

 

E.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 

studií podmínkou pro rozhodování 

     Podmínka zpracování územní studie je v platném územním plánu stanovena pro zastavitel-

nou plochu smíšenou obytnou venkovskou SV č. Z 50, termín pro její zpracování byl stano-

ven do 31. 12. 2015. Změnou č. 2 je provedena úprava vymezení plochy č. Z 50, která je pod-

statně zmenšena a rozdělena na dvě samostatné plochy Z 50A a Z 50B. Podmínka zpracování 

územní studie se stanovuje pro obě takto nově vymezené plochy, přičemž termín zpracování 

studie se posouvá do 31. 12. 2016, protože studii na nově vymezené plochy lze zpracovat až 

po vydání Změny č. 2. 

     Územní studie musí vyřešit dopravní obsluhu vymezených ploch, navrhnout potřebnou 

technickou infrastrukturu a vymezit plochy veřejných prostranství v rozsahu stanoveném vy-

hláškou č. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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E.11  Uvedení územního plánu do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravsko-

slezského kraje 

     Uvedení Územního plánu Dolní Moravice do souladu se Zásadami územního rozvoje Mo-

ravskoslezského kraje zahrnuje úpravy vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES (viz 

kap. E.5.1 Územní systém ekologické stability) a zapracování trasy navržené cyklostezky 

Valšov – Malá Morávka (viz kap. E.4.1 Dopravní infrastruktura). 

   

 

 

E.12 Uvedení závazné části územního plánu do souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

     Ze závazné části územního plánu, vydané Opatřením obecné povahy č. 04/2009, ve znění  

Opatření obecné povahy č. 1/2012, se vypouštějí jednak podrobnosti nepříslušející územnímu 

plánu, jednak texty, které nemohou být obsahem závazné části územního plánu, protože ne-

podléhají schválení zastupitelstvem obce – popis současného stavu využití území, odůvodnění 

navrženého řešení, výčet limitů využití území, které vyplývají z právních předpisů a správních 

opatření.    

     Obsah závazné části a názvy jednotlivých kapitol se upravují do souladu s vyhláškou 

č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkla-

dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; zároveň 

se vypouští kapitola F.3 Časový horizont, kde bylo stanoveno orientační návrhové období 

(r. 2020). Dle stavebního zákona v platném znění se časový horizont územního plánu nesta-

novuje. 

     Z výkresu č. 3. Doprava se vypouštějí počty stání u navržených parkovišť. 

 

 

     Změna č. 2 Územního plánu Dolní Moravice není řešena ve variantách.  
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F.  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                                            

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

               Změnou č. 2 se vymezuje devět nových zastavitelných ploch, dvě z nich jsou situovány 

uvnitř zastavěného území. Mimo zastavěné území jsou vymezeny následující plochy: 

- Plochy dopravy silniční DS č. Z 2/1, Z 2/2 a Z 2/3 – všechny tři plochy jsou určeny pro 

vybudování parkovišť v Nové Vsi, která budou využívána především návštěvníky vyhlíd-

kové věže, turisty směřujícími na turistické, cykloturistické a lyžařské běžecké trasy a ná-

vštěvníky navrženého lyžařského areálu v lokalitě Na Vyhlídce. Vyhlídková věž byla ote-

vřena v květnu 2014 (s využitím dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj) a do 

března 2015 ji navštívilo 18 000 návštěvníků. Tito návštěvníci přijíždějí zpravidla auty, 

která ovšem nemají kde zaparkovat. Parkují pak podél silnice III/44512, která je velmi úz-

ká a stává se téměř neprůjezdnou. Zároveň je tato lokalita křižovatkou a nástupním bodem 

turistických, cykloturistických a lyžařských běžeckých tras (nástup na Jesenickou magis-

trálu), tedy místem s vysokou koncentrací turistických atraktivit, která v současné době 

zcela postrádá řádně provozované parkovací kapacity. Vzhledem k prostorovým poměrům 

a konfiguraci terénu nelze v této lokalitě v zastavěném území parkovací kapacity v dosta-

tečném rozsahu vybudovat. 

- Plochy smíšené obytné venkovské SV č. Z 2/5 a Z 2/6 – tyto plochy jsou vymezeny jako 

částečná náhrada za vypuštění části plochy č. Z 50. Tato plocha byla v platném územním 

plánu vymezena o rozloze 12,68 ha, s předpokládanou kapacitou 50 RD. Změnou č. 2 se 

plocha č. Z 50 zmenšila a rozdělila se na dvě samostatné plochy č. Z 50A a Z 50B 

s celkovou rozlohou 9,51 ha a předpokládanou kapacitou cca 35 RD. Úbytek kapacity cca 

15 RD není plochami č. Z 2/5 a Z 2/6 ani zdaleka nahrazen, jejich kapacita je max. 4 RD. 

Veškeré vhodné proluky v zastavěném území obce jsou již v platném územním plánu pro 

výstavbu navrženy, ostatní proluky jsou nezastavitelné zejména z důvodů ochrany přírody 

– všechny byly prověřovány již v rámci zpracování platného územního plánu; proto bylo 

nutno vymezit plochy č. Z 2/5 a Z 2/6 mimo zastavěné území. Obě plochy jsou situovány u 

stávající komunikace s vybudovanou technickou infrastrukturou. Vymezení dostatečně ka-

pacitních ploch pro novou obytnou výstavbu je podmínkou pro zajištění stability obce a 

jednou z priorit stanovených pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník 

v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. 

- Plocha občanského vybavení komerčního typu č. Z 2/4 – je určena pro výstavbu obslužné-

ho zázemí pro navržený lyžařský areál, musí tedy logicky na navržený areál navazovat. 

- Plocha zeleně na veřejných prostranstvích ZV č. Z 2/1 – je vymezena v lokalitě U Novo-

veského rybníka pro vytvoření relaxační plochy pro obyvatele a návštěvníky obce 

v atraktivní poloze v přírodě, u rybníka; jde o plochu vymezenou na konkrétním místě, kte-

rou tedy nelze situovat do zastavěného území. 

- Plochy veřejných prostranství PV č. Z 2/8 a Z 2/9 – jsou vymezeny pro vybudování cyk-

lostezky Malá Morávka – Valšov dle zpracované projektové dokumentace; záměr nelze 

umístit do jiné lokality, je přebírán ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
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G. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCÍ LESA  

     Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půd-

ního fondu, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., 

kterou se upravují některé podrobnosti ochrany  ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany 

lesa a půdy MŽP ČR (čj. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).  

     Použité podklady – údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – 

www.nahlizenidokn.cz – květen 2015. 

  

     Změnou č. 2 se vymezuje 9 nových zastavitelných ploch, jedna zastavitelná plocha vyme-

zená v platném územním plánu se zvětšuje a tři zastavitelné plochy vymezené v platném 

územním plánu se zmenšují. Některé z nově vymezených zastavitelných ploch již byly vy-

hodnoceny (zcela nebo zčásti) v platném územním plánu, Změnou č. 2 dochází ke změně je-

jich funkčního využití. 

     Navržená plocha přestavby není do vyhodnocení záboru půdy zahrnuta, podle metodické-

ho pokynu se plochy přestavby nevyhodnocují; jde o nové využití nevyužitých nebo devasto-

vaných ploch, zpravidla na nezemědělských pozemcích. 

     Celkový zábor půdy pro zastavitelné plochy a pro úpravy zastavitelných ploch vymezené 

Změnou č. 2 představuje 2,94 ha, z toho je 1,83 ha zemědělských pozemků; Změnou č. 2 se 

ale zmenšuje rozsah zastavitelných ploch č. Z 14, Z 16 a Z 50, vymezených v platném územ-

ním plánu, a to celkem o 3,78 ha, vše zemědělské pozemky (trvalé travní porosty, z toho 3,24 

ha v třídě ochrany I, 0,01 ha v třídě ochrany III a 0,53 ha v třídě ochrany V). Celkový zábor se 

tedy Změnou č. 2 zmenšuje o 0,84 ha, zábor zemědělských pozemků o 1,95 ha. Z hlediska 

posouzení záboru zemědělských pozemků je tedy dopad Změny č. 2 pozitivní. 

     Nové zastavitelné plochy jsou situovány do zastavěného území, případně na zastavěné 

území bezprostředně navazují; jejich záborem nedojde k narušení organizace zemědělského 

půdního fondu. Zemědělské pozemky jsou převážně v nejhorší kvalitě, ve třídě ochrany IV a 

V, pouze plocha č. ZV 2/2 zasahuje do pozemků v I. třídě ochrany v rozsahu 0,04 ha. 

     Meliorace – předpokládá se zábor 0,06 ha odvodněných pozemků pro plochu Z 2/4 – OK. 

 

     Specifikace a zdůvodnění záboru zemědělských pozemků pro nově vymezené zastavi-

telné plochy      

Plocha Z 2/3 – DS – celkem 0,09 ha, z toho 0,08 ha zemědělských pozemků (trvalé travní 

porosty, třída ochrany V) – je navržena pro vybudování parkoviště v Nové Vsi. Parkoviště je 

určeno především pro rekreační návštěvníky, turisty, cykloturisty a běžkaře, kteří odsud vyrá-

žejí na značené turistické a cykloturistické trasy a běžecké okruhy.  

Plocha Z 2/4 – OK – celkem 0,41 ha, vše zemědělské pozemky (trvalé travní porosty, třída 

ochrany IV) – je navržena pro vybudování obslužného zázemí pro navržený lyžařský areál 

v Nové Vsi. Pro sjezdovku se zábor půdy nevyhodnocuje, jde o trvalé travní porosty, které 

budou mimo zimní sezónu zemědělsky využívány. Záměr vybudování lyžařského areálu 

včetně obslužného zázemí je v souladu s prioritou Politiky územního rozvoje ČR, stanovenou 

pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník – rozvoj rekreace; pro provoz ly-

žařského areálu je obslužné zázemí nezbytné.  
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Plochy Z 2/5 – SV a Z 2/6 – SV – celkem 0,75 ha, vše zemědělské pozemky (trvalé travní 

porosty, třída ochrany V) – obě plochy jsou určeny pro obytnou výstavbu jako částečná ná-

hrada za zmenšenou plochu č. Z 50, vymezenou v platném územním plánu. Plocha Z 50 – SV 

se Změnou č. 2 zmenšuje o celkem 3,74 ha, vše zemědělské pozemky (trvalé travní porosty), 

z toho 3,24 ha v třídě ochrany I. 

Plochy Z 50A – SV a Z 50B – SV – celkem 0,11 ha, vše zemědělské pozemky (trvalé travní 

porosty, třída ochrany V) – obě plochy vznikly zmenšením a rozdělením plochy Z 50 – SV, 

vymezené v platném územním plánu a uvedený zábor byl vyvolán úpravami podle aktuálního 

rozparcelování pozemků. Plocha Z 50 – SV, vymezená v platném územním plánu, se Změnou 

č. 2 zmenšuje o celkem 3,74 ha, vše zemědělské pozemky (trvalé travní porosty), z toho 3,24 

ha v třídě ochrany I. 

Plocha ZV 2/1 – ZV – celkem 0,15 ha, z toho 0,12 ha zemědělských pozemků (trvalé travní 

porosty, třída ochrany V) – je navržena pro relaxační plochy zeleně na veřejných prostran-

stvích u Novoveského rybníka. Nezbytný rozsah ploch veřejných prostranství pro nově navr-

žené plochy obytné, rekreační a občanského vybavení vyplývá z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území. 

Plocha ZV 2/2 – ZV – celkem 0,36 ha, vše zemědělské pozemky (trvalé travní porosty, 0,04 

ha ve třídě ochrany I, 0,32 ha ve třídě ochrany V) – je navržena pro plochy zeleně na veřej-

ných v návaznosti na navržené plochy obytné. Nezbytný rozsah ploch veřejných prostranství 

pro nově navržené plochy obytné, rekreační a občanského vybavení vyplývá z vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Poznámka: vymezení hranice 

BPEJ v této lokalitě se jeví značně problematické, o třídě ochrany I v této ploše lze pochybo-

vat. 

 

Zábor pro plochu Z 2/7 – SV není vyhodnocen, plocha již byla vyhodnocena v platném 

územním plánu jako plocha ZV 4 – jde pouze o změnu funkčního využití. 

Plocha RX 2/1 a úprava vymezení plochy RX 1 nejsou vyhodnoceny, jde o navržené sjezdov-

ky na trvalých travních porostech, u nichž k omezení zemědělského využití nedochází.  
 

 

Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability 

     Ve výkrese č. 8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu jsou vyznačeny i plochy 

územního systému ekologické stability, nově vymezené Změnou č. 2, a to jak jeho funkční 

části, vymezené v lesních porostech nebo jiné krajinné zeleni, tak i části nefunkční – chybějí-

cí, vymezené na zemědělské půdě. Dle metodického doporučení se zábor půdy pro ÚSES ne-

vyhodnocuje, proto není zábor zemědělských pozemků pro zajištění funkce ÚSES vyčíslen. 

 

Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

     Změnou č. 2  se vymezují dvě zastavitelné plochy, které představují zábor lesních pozem-

ků v celkovém rozsahu ha, a to pro plochy č. Z 2/1 a Z 2/2, vše v kategorii č. 10 – lesy hospo-

dářské. Obě plochy jsou určeny pro výstavbu parkovišť, určených především pro rekreační 

návštěvníky vyhlídkové věže, turisty, cykloturisty, běžkaře a návštěvníky navrženého lyžař-

ského areálu.  

Pro plochu č. Z 2/1 – DS se předpokládá zábor 0,45 ha pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. Ve skutečnosti zde les není, jde o trvalé travní porosty.  

Pro plochu č. Z 2/2 – DS se předpokládá celkový zábor 0,45 ha pozemků určených k plnění 

funkcí lesa, z toho 0,04 ha však již bylo vyhodnoceno v platném územním plánu pro plochu 
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č. Z 2 – TI, určenou pro výstavbu vodojemu. Tento záměr již neplatí, plocha pro výstavbu 

vodojemu byla z územního plánu vypuštěna a nahrazena poněkud větší plochou pro výstavbu 

parkoviště. Jde o okraj malého lesního celku.  

     Výstavba v ostatních lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv na okolní lesní 

porosty. V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle 

ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon). Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem přísluš-

ného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují plochy 

č. Z 2/1 – DS, Z 2/2 – DS, Z 2/3 – DS a jen nepatrně plocha č. Z 2/5 SV.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPF celkem

orná půda zahrady TTP I. II. III. IV. V.

katastrální území Nová Ves u Rýmařova
zastavitelné plochy

Z 2/4 OK 0,41 0,41 0,41 0,41 0,06

0,41 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,06

Z 2/1 DS 0,24 0,24

Z 2/2 DS 0,03 0,03

Z 2/3 DS 0,09 0,01 0,08 0,08 0,08

Z 20 DS 0,23 0,23

0,59 0,24 0,27 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00

ZV 2/1 ZV 0,15 0,03 0,12 0,12 0,12

0,15 0,03 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00

1,15 0,27 0,27 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,41 0,20 0,06

katastrální území Horní Moravice
zastavitelné plochy

Z 2/5 SV 0,39 0,39 0,39 0,39

Z 2/6 SV 0,36 0,36 0,36 0,36

Z 34 SV 0,02 0,02

0,77 0,02 0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00

0.77 0.02 0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00

katastrální území Dolní Moravice
zastavitelné plochy

Z 50A SV 0,02 0,02 0,02 0,02

Z 50B SV 0,09 0,09 0,09 0,09

0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00

Z 2/8 PV 0,08 0,08

Z 2/9 PV 0,47 0,47

0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZV 2/2 ZV 0,36 0,36 0,36 0,04 0,32

0,36 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,36 0,04 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00

1,02 0,55 0,00 0,47 0,00 0,00 0,47 0,04 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00

2,94 0,84 0,27 1,83 0,00 0,00 1,83 0,04 0,00 0,00 0,41 1,38 0,06

Rekapitulace

zastavitelné plochy
0,77 0,02 0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00

0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00

0,88 0,02 0,00 0,86 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00

0,41 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,06

0,41 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,06

0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

0,59 0.24 0,27 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0.08 0.,00

0,59 0,24 0,27 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0.08 0,00

0,15 0,03 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00

0,36 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,36 0,04 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00

0,51 0,03 0,00 0,48 0,00 0,00 0,48 0,04 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00

2,94 0,84 0,27 1,83 0,00 0,00 1,83 0,04 0,00 0,00 0,41 1,38 0,06

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Celkem OK

odvodnění       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

nezeměděls
ké pozemky 

(ha)
číslo plochy

lesní 
pozemky 

(ha)

Celkem DS

způsob 
využití 
plochy

celkový 
zábor 

plochy (ha)

ZÁBOR CELKEM

Celkem SV

Celkem SV

Celkem ZV

Celkem PV

Celkem Dolní Moravice

Celkem ZV

Celkem Horní Moravice

Celkem Nová Ves u Rým.

OK celkem 

PV celkem 

DS celkem

ZV - Nová Ves u Rým.

OK - Nová Ves u Rým.

SV - Horní Moravice

PV - Dolní Moravice

DS - Nová Ves u Rým.

SV - Dolní Moravice

SV celkem 

ZÁBOR CELKEM

ZV - Dolní Moravice

ZV celkem 
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H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU                                 

DOLNÍ MORAVICE 

H.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice s politikou 

územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

a)  Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

         Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválená 

usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, stanoví následující požadavky a podmínky pro 

naplňování úkolů územního plánování: 

 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-

vené v PÚR ČR, jsou v platném Územním plánu Dolní Moravice a jeho Změně č. 2 naplněny 

takto: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedi-

nečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které 

jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 

Platný Územní plán Dolní Moravice respektuje a chrání veškeré přírodní, civili-

zační i kulturní hodnoty území, zachovává ráz urbanistické struktury území, 

struktury osídlení i kulturní krajiny. Změnou č. 2 se navrhuje několik nových za-

stavitelných ploch, situovaných uvnitř zastavěného území, případně v přímé ná-

vaznosti na ně, určených pro rozvoj obytné výstavby a pro nová parkoviště, dále 

pak plocha pro vybudování cyklostezky Valšov – Malá Morávka a nový lyžařský 

areál včetně plochy obslužného zázemí. Realizací záměrů, navržených Změnou č. 2 

nedojde k zásahům do přírodních, civilizačních ani kulturních hodnot území, do 

urbanistické struktury území, struktury osídlení ani kulturní krajiny. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 

při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funk-

cí krajiny. 

Platný územní plán zachovává stávající areály zemědělské výroby beze změny, 

s výjimkou areálu Hamříkovy stáje, který je navržen k rozšíření. Zábor zeměděl-

ské půdy pro rozvojové záměry v platném územním plánu představuje 40,45 ha 

zemědělských pozemků a 3,86 ha pozemků, určených k plnění funkcí lesa; z celko-

vého rozsahu záboru zemědělských pozemků je však pouze 0,52 ha orné půdy, 

zbývající zábor představují trvalé travní porosty, převážně průměrné až nejhorší 

kvality. Ekologické funkce krajiny nejsou návrhem rozvoje obce v platném územ-

ním plánu narušeny. Zábor zemědělské půdy pro nové zastavitelné plochy, vyme-

zené Změnou č. 2, představuje 1,83 ha zemědělských pozemků, zároveň se ale 

zmenšuje rozsah zastavitelných ploch č. Z 14, Z 16 a Z 50, vymezených v platném 

územním plánu, čímž se původní zábor zemědělských pozemků zmenšuje o 3,78 

ha. Celkem se tedy zábor zemědělských pozemků Změnou č. 2 zmenšuje o 1,95 ha. 

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-

gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mecha-

nizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat 

při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace 

nebo snížení její úrovně. 
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Tato problematika se obce Dolní Moravice netýká, k prostorově sociální segregaci 

zde nedochází.  

(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.  

Platný územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce komplexně a nepreferuje 

žádná jednostranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na 

rozvoj obytné výstavby, na rozvoj rekreace a cestovního ruchu a na odstranění ne-

dostatků a závad v dopravní a technické infrastruktuře, a to při respektování 

ochrany zemědělské půdy, přírodních hodnot území, urbanistických hodnot a kra-

jinného rázu. Změna č. 2 řeší pouze dvě dílčí úpravy platného územního plánu 

v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje obce – tj. podporuje priority, kterými 

jsou rozvoj obytné výstavby a rozvoj rekreace a cestovního ruchu, nenavrhuje 

žádná jednostranná řešení, která by mohla zhoršit stav území a ohrozit jeho hod-

noty.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 

zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a násled-

né koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Změnou č. 2 se navrhují drobné dílčí úpravy platného územního plánu; koncepce 

rozvoje obce stanovená v platném územním plánu vycházela z komplexního a ob-

jektivního posouzení a Změnou č. 2 se nemění.  

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-

blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Obec Dolní Moravice je obcí s výrazně převažující rekreační funkcí, hospodářský 

pilíř obce je zaměřen převážně na rekreaci a cestovní ruch. Rekreační funkce obce 

je rozvíjena v platném územním plánu, Změnou č. 2 je dále podporována návrhem 

vybudování nového lyžařského areálu, návrhem nových parkovišť pro nástup na 

pěší turistické trasy, lyžařské běžecké trasy a cyklotrasy a pro návštěvníky lyžař-

ských areálů a návrhem nové cyklostezky Valšov – Malá Morávka.  

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-

schopnost.  

Tato problematika se území obce Dolní Moravice ani Změny č. 2 územního plánu 

netýká. 

(19)  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brow-

nfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využí-

vat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 

nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 

včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 

úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřej-

ných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace 

pro udržitelný rozvoj území. 
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Plochy brownfields se v Dolní Moravici nevyskytují, koncepce rozvoje obce, stano-

vená v platném územním plánu, vymezuje rozvojové plochy v řadě případů uvnitř 

zastavěného území, čímž splňuje požadavek na hospodárné využívání zastavěného 

území a ochranu zemědělské a lesní půdy. Sávající plochy veřejné zeleně jsou re-

spektovány a doplněny nově navrženými plochami. Zábor zemědělské půdy pro 

nové zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 2, je minimální. Stávající plochy ve-

řejné zeleně nejsou Změnou č. 2 dotčeny, naopak se vymezují dvě nové plochy ze-

leně na veřejných prostranstvích. 

(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, re-

spektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního pro-

středí, 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 ekolo-

gické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických 

funkcí 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. 

Důsledná ochrana zvláště chráněných území přírody, lokalit soustavy Natura 2000, 

zemědělského a lesního půdního fondu a krajinného rázu, vytvoření územního sys-

tému ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a ochrana krajin-

ných prvků přírodního charakteru v zastavěné části obce byla jednou z priorit při 

zpracování platného územního plánu. Jediným záměrem, navrženým Změnou č. 2, 

který by případně mohl ovlivnit charakter krajiny, je návrh nového lyžařského 

areálu v Nové Vsi, s lanovou dráhou a obslužným zázemím. Areál je situován na 

loukách mimo pohledově exponované horizonty, mimo lesní porosty a mimo vyme-

zený ÚSES. Sjezdovka je navržena tak, aby byl zásah do historických krajinných 

struktur co nejmenší, pro objekty obslužného zázemí je stanovena maximální výš-

ková hladina 2 NP a podkroví, v souladu s charakterem stávající zástavby. 

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 

V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-

jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

V platném Územním plánu Dolní Moravice ani ve Změně č. 2 se nenavrhují žádné 

plochy ani koridory, které by mohly zhoršit migrační propustnost krajiny, stejně 

tak se nenavrhují žádné záměry, které by směřovaly ke srůstání obce Dolní Mora-

vice se sousedními sídly. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-

né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 

oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina 

negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je za-

chování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 

způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 

porostů a zachování prostupnosti krajiny.  
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V platném Územním plánu Dolní Moravice jsou vymezeny jak stávající, tak navr-

žené plochy veřejně přístupné zeleně. Změnou č. 2 se do stávajících ploch nezasa-

huje, u jedné navržené plochy se mění funkční využití na plochu smíšenou obytnou 

venkovskou, ale dvě nové plochy veřejně přístupné zeleně se nově vymezují, čímž 

je úbytek více než plně kompenzován. Vznik a rozvoj dalších lesních porostů není 

v Dolní Moravici žádoucí, lesní porosty zaujímají cca 30 % z celkové rozlohy úze-

mí obce. Návrhem rozvojových ploch v platném územním plánu ani ve Změně č. 2 

není prostupnost krajiny nijak omezena. 

(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 

ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 

hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, tu-

ristickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pě-

ší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Všechny tyto formy cestovního ruchu jsou na území obce Dolní Moravice provozo-

vány a v platném územním plánu jsou respektovány; Změnou č. 2 se doplňuje ná-

vrh nadregionální cyklostezky Valšov – Malá Morávka.  

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 

dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat roz-

sah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení sou-

běžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železnič-

ní a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo za-

jistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy 

pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 

koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 

předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu půso-

bení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti bu-

dování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Obcí Dolní Moravice prochází silnice II/445, která je dopravním tahem krajského 

významu; problémy s dopravní dostupností zde tedy nejsou, nové úseky dálnic, sil-

nic I. třídy ani železnic se nenavrhují. Zlepšení technické infrastruktury je navrže-

no v platném územním plánu a zčásti již bylo realizováno (vybudování vodovodu 

v Horní Moravici a Nové Vsi), Změnou č. 2 se do návrhu rozvoje technické in-

frastruktury nezasahuje.    

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany ve-

řejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 

výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet pod-

mínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatel-

stva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v úze-

mí podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistic-

kou).  

Tato priorita se obce Dolní Moravice netýká – obec je dobře dopravně dostupná 

(viz předchozí bod), veškerá stávající zástavba je situována v dosahu stávajících 

komunikací. Železniční doprava v obci není. V platném územním plánu je navrže-

na nová cyklotrasa, Změnou č. 2 se doplňuje návrh cyklostezky Valšov – Malá Mo-

rávka. Dále se Změnou č. 2 navrhují nová parkoviště, určená především pro re-

kreační návštěvníky obce.  
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(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 

hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu vý-

znamnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet pod-

mínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 

Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný od-

stup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

Netýká se území obce Dolní Moravice. 

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-

lem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch po-

třebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 

území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené 

retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako 

alternativy k umělé akumulaci vod.  

Na území obce Dolní Moravice nejsou žádné plochy vhodné k řízeným rozlivům 

povodní, pro ochranu před přívalovými vodami je v platném územním plánu na-

vrženo vybudování poldru v lokalitě Lučinka – Hájek. V záplavovém území nejsou 

vymezeny žádné zastavitelné plochy. Přirozená retence srážkových vod v zástavbě 

je zajištěna stanovením nízkého koeficientu zastavění pozemků, který umožňuje 

vsak dešťových vod přímo na pozemku. 

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 

a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 

vzniku povodňových škod.  

V platném územním plánu ani ve Změně č. 2 nejsou v záplavovém území vymezeny 

žádné zastavitelné plochy.  

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 

podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými re-

gionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto 

obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v ob-

lastech se specifickými geografickými podmínkami.  

 Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení 

(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou 

posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 

i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 

efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně ja-

ko řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpo-

klady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

V platném územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, 

s ohledem na její účelné využívání; Změnou č. 2 se navrhuje pouze výstavba nové 

trafostanice pro potřeby navrženého lyžařského areálu. 
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(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požado-

vat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na ve-

řejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné in-

frastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V platném územním plánu je stanoven další rozvoj území obce v souladu 

s požadavky na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastruktu-

ru; Změnou č. 2 se navržená koncepce rozvoje obce nemění.  

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-

zovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 

nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 

rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s poža-

davky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a do-

stupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosaži-

telnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné 

sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Tento bod se území obce v zásadě netýká, hromadnou dopravu zde v současné do-

bě zajišťuje pouze doprava autobusová. Pěší a cykloturistické trasy jsou na území 

obce vybudovány; v platném územním plánu je navržena nová cyklotrasa, Změnou 

č. 2 se navrhuje vybudování nadregionální cyklostezky Valšov – Malá Morávka.  

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti                          

i v budoucnosti. 

Dodávka pitné vody v obci je zajištěna z vlastních zdrojů v dostatečné kvalitě i ka-

pacitě, likvidace odpadních vod z části obce je zajištěna na obecní ČOV. V platném 

územním plánu se navrhuje dobudování vodovodu a kanalizace pro navržené za-

stavitelné plochy, Změnou č. 2 se problematika technické infrastruktury neřeší 

(s výjimkou návrhu nové trafostanice pro navržený lyžařský areál), nově vymezené  

rozvojové plochy jsou v dosahu stávajících nebo navržených sítí.  

(31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-

jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-

ní území energiemi. 

S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území obce Dol-

ní Moravice nepočítá.  

(32)  Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhod-

něných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdra-

vé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Tato problematika se území obce Dolní Moravice netýká.   
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 Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

     Území obce Dolní Moravice není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. 

 

 Specifické oblasti      

     Území obce Dolní Moravice, jako součást území SO ORP Rýmařov, spadá do specifické 

oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Požadavky a podmínky pro tuto specifickou ob-

last jsou stanoveny v bodě: 

(71) SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 

Vymezení:  

Území obcí z ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov a Šum-

perk.  

Důvody vymezení:  

a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR a 

napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodářství.   

b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírod-

ně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblastí, 

pro rekreaci a lázeňství.  

c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) rozvoj rekreace a lázeňství,  

b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekolo-

gického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  

c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 

d) snížení povodňových rizik.  

Vytvoření podmínek pro rozvoj rekreace bylo jednou z priorit při zpracování Územního 

plánu Dolní Moravice; Změnou č. 2 se navrhuje několik dalších ploch pro rozvoj rekre-

ace a cestovního ruchu – především je to návrh nového lyžařského areálu v Nové Vsi, 

dále pak nová parkoviště pro rekreační návštěvníky a turisty a návrh nové cyklostezky 

nadregionálního charakteru Valšov – Malá Morávka. Ekologické zemědělství i dřevoz-

pracující výroba (stolařství) jsou v obci provozovány a stabilizovány. Dopravní dostup-

nost obce je dobrá, obcí prochází silnice II/445, která je dopravním tahem krajského 

významu. Pro snížení povodňových rizik je v platném územním plánu navrženo vybu-

dování poldru v lokalitě Lučinka – Hájek, stanovené záplavové území je respektováno a 

nejsou v něm vymezeny žádné zastavitelné plochy. 

 

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a)  identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní 

podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občan-

ského vybavení – obec Dolní Moravice nepatří ke hlavním pólům ani střediskům 

ekonomického rozvoje oblasti; nicméně Změnou č. 2 se vymezují plochy jak pro roz-

voj bydlení, tak pro rozvoj občanského vybavení    
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b)  vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních do-

pravních tahů, zejména na Kladsko – dopravní dostupnost obce Dolní Moravice je 

dobrá, obcí prochází silnice II/445, která je dopravním tahem krajského významu; 

problematika přeshraničních silničních tahů se území obce netýká  

c)  vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení sys-

tému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – územím ob-

ce Dolní Moravice prochází řada značených pěších turistických tras, cyklotras a ly-

žařských běžeckých tras; Změnou č. 2 se navrhuje výstavba nové cyklostezky nadre-

gionálního významu Valšov – Malá Morávka  

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího prů-

myslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity 

– Změnou č. 2 se vymezuje několik ploch, určených pro rozvoj rekreace a cestovního 

ruchu – především je to návrh nového lyžařského areálu v Nové Vsi, dále pak nová 

parkoviště pro rekreační návštěvníky a turisty a návrh nové cyklostezky; rozvoj ze-

mědělské ani průmyslové výroby se Změnou č. 2 neřeší, plocha pro rozvoj výroby je 

vymezena již v platném územním plánu (plocha výroby drobné VD č. Z 66)   

e)  vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 

zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství – v Dolní Moravi-

ci je zemědělská výroba podhorského a horského charakteru provozována, orné pů-

dy je na území obce pouze cca 1 % z celkové rozlohy zemědělské půdy, vše ostatní 

tvoří trvalé travní porosty, tedy louky a pastviny; na území obce již není prostor pro 

zatravňování   

f)  řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – obcí Dolní Moravice 

prochází silnice II/445, která prostřednictvím silnice I/11 v Rýmařově umožňují spo-

jení Jeseníků s Ostravou 

g) vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření ke 

snížení povodňových rizik, včetně opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heřmi-

novy – pro snížení protipovodňových rizik je v platném územním plánu navrženo 

vybudování poldru, opatření na horní Opavě se řešeného území netýkají.  

 

 Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

     Na území obce Dolní Moravice nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory 

dopravní infrastruktury. 

 

 

 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

     Na území obce Dolní Moravice nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory 

technické infrastruktury ani souvisejících záměrů. 

 

 Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování      

     Pro území obce Dolní Moravice žádné další úkoly nejsou stanoveny. 
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b) Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice s územně plánova-

cí dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem   

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je potvrzeno zařazení obce Dolní 

Moravice do specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník a jsou specifikovány poža-

davky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro 

územní plánování. 

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

- Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními oblastmi v ČR (SOB2 – Ostra-

va, SOB8 – Olomouc) a v Polsku (Kladsko) – není předmětem řešení Změny č. 2; obec 

Dolní Moravice leží na poměrně významném dopravním tahu, silnici II/445, která 

umožňuje její napojení na nadřazenou silniční síť, reprezentovanou silnicí I/11.  

- Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat podle těchto hlavních 

kritérií: 

- vazba na hlavní dopravní tahy území (silnice I/45 a navazující síť silnic II. třídy) 

- vazba na sídla s rozvojovým potenciálem (Bruntál, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem, 

Město Albrechtice, Břidličná) 

- preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen vý-

jimečně, ve zvlášť odůvodněných případech) 

Návrh ploch pro nové ekonomické aktivity není předmětem Změny č. 2; plocha pro 

rozvoj výroby a skladování je vymezena v platném územním plánu a Změnou č. 2 se 

nemění.  

- Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších 

opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech (Bruntál, 

Rýmařov, Město Albrechtice, Horní Benešov, Břidličná, Osoblaha, Vrbno pod Pradědem) 

– obec Dolní Moravice není spádovým sídelním centrem, přesto však jsou v platném 

územním plánu navrženy plochy pro rozvoj technické infrastruktury a občanského  

vybavení, zejména občanského vybavení orientovaného na rekreaci a cestovní ruch; 

Změnou č. 2 se vymezuje další plocha občanského vybavení, pro obslužné zázemí no-

vého lyžařského areálu v Nové Vsi. 

- Rozvoj rekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreační střediska, zejména: 

- v severní části této oblasti (správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem Město 

Albrechtice a Osoblaha) 

- v prostoru vodní nádrže Slezská Harta (obce Razová, Leskovec nad Moravicí, Bílčice, 

Roudno, Nová Pláň, Mezina, Rudná pod Pradědem, Valšov, Moravskoslezský Kočov 

– část Moravský Kočov a Bruntál – část Karlovec) 

Jejich rozvoj řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. 

V platném územním plánu je navržena celá řada ploch pro posílení rekreační funkce 

obce, také Změna č. 2 řeší především návrh ploch pro rekreaci a cestovní ruch – no-

vý lyžařský areál s lanovou dráhou a obslužným zázemím, nová parkoviště pro re-

kreační návštěvníky obce, nová cyklostezka. 

- Nová zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na stávající zastavěná území 

při zohlednění pohledové exponovanosti lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a 

kulturních hodnot krajiny – až na dále uvedené výjimky veškeré zastavitelné plochy, 

vymezené Změnou č. 2, navazují na zastavěné území a neovlivní pohledově expono-

vané lokality ani přírodní a kulturní hodnoty území; výjimkou je zastavitelná plocha 

č. Z 2/4, určená pro výstavbu zázemí k navrženému lyžařskému areálu a logicky 

umístěná v dolní části areálu, bez návaznosti na zastavěné území. Výšková hladina 
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zástavby na této ploše je max. 2 NP a podkroví, podmínky ochrany přírody a krajiny 

tedy neovlivní. Stejně tak dvě zastavitelné plochy určené pro vybudování cyklostezky 

nebudou mít na přírodní ani kulturní hodnoty negativní vliv. 

- Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy tohoto území, zejména rekreačních středisek 

– obec Dolní Moravice leží na silnici II/445 a v Rýmařově se napojuje na silnici I/11, 

její dopravní napojení na nadřazenou silniční síť je tedy dobré a není třeba je zlep-

šovat; jinou otázkou je kvalita silniční sítě v obci – ta je nevyhovující, zejména šířko-

vým uspořádáním; tento problém však není předmětem řešení Změny č. 2. 

- Rozvoj ubytovacích středisek v oblasti (s výjimkou města Vrbno pod Pradědem) oriento-

vat zejména na výstavbu zařízení s celoroční využitelností – Změnou č. 2 se nenavrhuje 

rozvoj ubytovacích zařízení; v platném územním plánu jsou vymezeny plochy pro 

výstavbu ubytovacích zařízení, určení jejich celoročního nebo sezónního využití však 

není předmětem řešení územního plánu. 

- Na území CHKO Jeseníky s výjimkou zastavěného území obcí nepřipustit umisťování 

ubytovacích zařízení s kapacitou nad 50 lůžek – Změnou č. 2 se nenavrhuje rozvoj uby-

tovacích zařízení; v platném územním plánu jsou vymezeny plochy pro výstavbu 

ubytovacích zařízení, stanovení kapacity těchto zařízení však není předmětem řešení 

územního plánu. 

- Za rozvojové areály pro sjezdové lyžování považovat zejména areály Malá Morávka – 

Karlov, Vrbno pod Pradědem – Pod Vysokou horou a Václavov u Bruntálu; lyžařský areál 

v lokalitě Praděd – Ovčárna považovat za stabilizovaný – území obce Dolní Moravice 

přímo navazuje na území obcí Malá Morávka a Václavov u Bruntálu, kde je řada 

stávajících lyžařských areálů; v návaznosti na tyto areály je v platném územním plá-

nu navržena výstavba lanové dráhy od záchytného parkoviště v severní části k.ú. 

Dolní Moravice pod Solný vrch a vybudování nového lyžařského areálu v Nové Vsi, 

Změnou č. 2 se doplňuje návrh dalšího lyžařského areálu v Nové Vsi; rozvoj rekrea-

ce a cestovního ruchu je jednou z priorit rozvoje obce Dolní Moravice.  

- Při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich 

dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních a 

kulturních hodnot krajiny – Změnou č. 2 se vymezuje plocha pro vybudování nového 

lyžařského areálu v Nové Vsi a upravuje se plocha lyžařského areálu navrženého 

v platném územním plánu, oba areály jsou dostupné ze stávající silnice III/44512 a 

pro jejich návštěvníky jsou navržena nová parkoviště; areály nejsou v kolizi se zása-

dami ochrany přírodních ani kulturních hodnot území. 

- Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a ces-

tovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra – 

Změnou č. 2 se v souvislosti s návrhem nového lyžařského areálu v Nové Vsi vymezu-

je plocha pro vybudování zázemí areálu a plochy pro nová parkoviště, která budou 

sloužit především rekreačním návštěvníkům obce; v platném územním plánu je vy-

mezena řada dalších ploch určených pro rozvoj zařízení pro rekreaci a cestovní 

ruch. 

- Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné 

rekreaci, přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původ-

ní zástavby na rekreační chalupy; toto omezení platí pro vybraná katastrální území těchto 

obcí: 

- Malá Morávka – k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem 

- Karlova Studánka – k.ú. Karlova Studánka 
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- Ludvíkov – k.ú. Ludvíkov pod Pradědem 

 Netýká se řešeného území. 

- Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu 

– hromadná doprava v obci je zajištěna autobusovou dopravou, platný územní plán 

ani Změna č. 2 tuto skutečnost nemění. 

-  Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a mezi-

národního významu – Změnou č. 2 do územního plánu doplňuje návrh trasy nadregi-

onální cyklostezky Valšov – Malá Morávka. 

- Podpora rozvoje lázeňství (Karlova Studánka) – netýká se řešeného území. 

- Podpora zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území – na území obce 

Dolní Moravice je stanoveno záplavové území toku Moravice a vymezena jeho aktiv-

ní zóna; zastavitelné plochy, vymezené v platném územním plánu ani ve Změně č. 2 

do záplavového území nezasahují. 

- Ochrana kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny včetně 

významných krajinných horizontů (zejména CHKO Jeseníky) – kulturně historické 

hodnoty sídla jsou chráněny stanovením charakteru navržené výstavby – převážně 

nízkopodlažní obytné výstavby – již v platném územním plánu, Změnou č. 2 se sta-

novené podmínky nemění, přírodní hodnoty jsou chráněny zejména omezením mož-

nosti realizace staveb mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. 

- Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s rozvojovými oblastmi republiko-

vého významu: 

- OB2 Ostrava v osách Osoblaha – Krnov – Opava (ve vazbě na rozvojovou osu nad-

místního významu OS-N1), resp. Bruntál – Horní Benešov – Opava 

- OB8 Olomouc v ose Krnov – Bruntál (– Šternberk – Olomouc) 

Obec Dolní Moravice leží na poměrně významném dopravním tahu – silnici II/445, 

která prostřednictvím silnice I/11 umožňuje velmi dobré spojení jak s Ostravou, tak 

s Olomoucí; prostorové ani funkční vazby není třeba zlepšovat. 

- Nové plochy sportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídající dopravní a 

technické infrastruktury na území CHKO Jeseníky vymezovat s ohledem na požadavky 

dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny – všechny požadavky dotčených orgánů 

ochrany přírody a krajiny jsou splněny.   

 

Úkoly pro územní plánování: 

- Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního vý-

znamu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územ-

ních vazeb a souvislostí s přilehlým územím Olomouckého kraje a Polska – v plat-

ném územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory dopravní a tech-

nické infrastruktury nadmístního významu a Změnou č. 2 se nenavrhují; skladebné 

části ÚSES nadregionálního a regionálního významu vymezené v platném územním 

plánu se Změnou č. 2 uvádějí do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravsko-

slezského kraje. 

- Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbyt-

né plochy – Změnou č. 2 se nenavrhují žádná opatření na ochranu území před po-

vodněmi; v platném územním plánu je v lokalitě Lučinka – Hájek vymezena plocha 

pro vybudování poldru na ochranu před přívalovými vodami. 
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- Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace záměrů v lokalitách geo-

logicky, morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod – Změ-

nou č. 2 se nevymezují žádné plochy pro výstavbu vodních nádrží; v platném územ-

ním plánu je navržena plocha pro vybudování malého rybníka v Nové Vsi. 

 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou na území obce Dolní Mora-

vice jako plochy a koridory nadmístního významu vymezeny pouze plochy a koridory územ-

ního systému ekologické stability: 

 nadregionální biokoridor K 88 MB      

 regionální biocentra č. 173 Miloch a č. 189 Nad Moravicí. 

Nadregionální biokoridor K88 i regionální biocentrum č. 173 Miloch jsou v platném 

územním plánu vymezeny, i když s drobnými odchylkami od vymezení v ZÚR MSK; 

regionální biocentrum č. 189 Nad Moravicí v územním plánu vymezeno není. Změnou 

č. 2 se vymezení nadregionálních a regionálních částí ÚSES uvádí do souladu se ZÚR 

MSK: 

- upravuje se vymezení nadregionálního biokoridoru K 88 MB a ruší se vymezení 

ochranné zóny nadregionálního biokoridoru dle tehdy platného Územního plánu 

velkého územního celku Jeseníky  

- upravuje se vymezení regionálního biocentra č. 173 Miloch, mění se také označení 

RBC Miloch – v platném územním plánu bylo v souladu s tehdy platným Územním 

plánem velkého územního celku Jeseníky označeno č. 437; zároveň s úpravou vyme-

zení RBC Miloch se ruší původní návrh rozšíření RBC na jeho severním okraji 

- vymezuje se chybějící regionální biocentrum č. 189 Nad Moravicí, v návaznosti na 

platné územní plány Malé Štáhle a Václavova u Bruntálu (po Změně č. 3).  

     V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou dále stanoveny požadavky 

na koordinaci při vymezování dalších ploch a koridorů v územně plánovací dokumentaci. 

Území obce Dolní Moravice se týká záměr výstavby nadregionální cyklostezky Valšov – Ma-

lá Morávka. 

Návrh cyklostezky je do Změny č. 2 zapracován, pro vedení cyklostezky mimo stávající 

komunikace jsou vymezeny zastavitelné plochy veřejných prostranství PV č. Z 2/8 a 

Z 2/9.  

 

Dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je území obce Dolní Moravice za-

řazeno zčásti do krajinné oblasti Hrubý Jeseník (severní část území obce), zčásti do kra-

jinné oblasti Nízký Jeseník (jižní část území obce). Řešené území je převážně součástí kra-

jiny lesoluční, jeho severní okraj součástí krajiny lesní. 

 

Pro krajinnou oblast Hrubý Jeseník jsou definována možná ohrožení: 

- intenzifikace cestovního ruchu 

- nová zástavba v pohledově exponovaných a citlivých místech (svahy, pohledové horizon-

ty) 

- vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stavby) 

- likvidace historických krajinných struktur 

- poškození nebo úbytek lesa. 
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Zásady pro rozhodování o změnách v území krajinné oblasti Hrubý Jeseník: 

- chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů 

a krajinných dominant (Praděd):  

- nevytvářet nové pohledové bariéry 

- novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území 

- v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minima-

lizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením kori-

doru trasy a lokalizací stožárových míst 

- chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včet-

ně jejich vnějšího obrazu 

- chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky) 

- ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních historic-

kých staveb.  

Nejvýznamnějším rozvojovým záměrem, navrženým v krajinné oblasti Hrubý Jeseník, 

je návrh nového lyžařského areálu v Nové Vsi s lanovou dráhou (plocha č. RX 2/1) a 

obslužným zázemím (plocha č. Z 2/4). Tento záměr může sice vyvolat určité zvýšení in-

tenzity cestovního ruchu, areál je však situován na svazích mimo pohledově exponované 

horizonty a mimo lesní masivy; poškození nebo úbytek lesa zde tedy nehrozí. Pro objek-

ty obslužného zázemí je stanovena maximální výšková hladina zástavby 2 NP a podkro-

ví, není tedy třeba se obávat vzniku nových charakterově odlišných dominant. Plocha 

navrženého obslužného zázemí nezasahuje do historických krajinných struktur, vlastní 

sjezdovka je vymezena tak, aby byl zásah do historických krajinných struktur co nej-

menší. Úprava vymezení lyžařského areálu, navrženého v platném územním plánu 

v lokalitě Na Vyhlídce (plocha č. RX 1), do historických krajinných struktur ani do les-

ních pozemků nezasahuje. Ostatní záměry, navržené v krajinné oblasti Hrubého Jesení-

ku, zahrnují nově navržená parkoviště pro potřeby rekreačních návštěvníků, jednu plo-

chu přestavby – plochu smíšenou obytnou rekreační, na místě zboru původní zástavby a 

plochu zeleně na veřejných prostranstvích, navrženou u Novoveského rybníka. Tyto 

plochy nepředstavují vznik nových charakterově odlišných dominant a vyvolají pouze 

malý zábor lesních pozemků – celkem 0,27 ha, přičemž 0,24 ha (pro plochu č. Z 2/1) 

představují pozemky, které jsou sice vedeny v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, 

ve skutečnosti však jde o trvalý travní porost.  

Pro krajinnou oblast Nízký Jeseník jsou definována možná ohrožení: 

- odlesnění nebo zástavba krajinných horizontů 

- vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stavby) 

- narušení harmonického měřítka krajiny 

- likvidace historických krajinných struktur. 

Zásady pro rozhodování o změnách v území krajinné oblasti Nízký Jeseník: 

- chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a 

krajinných, resp. kulturně historických dominant:  

- nevytvářet nové pohledové bariéry 

- novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území 

- v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minima-

lizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením kori-

doru trasy a lokalizací stožárových míst 

- chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně 

jejich vnějšího obrazu  
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- chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky)  

- ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních historic-

kých staveb 

- dle možnosti korigovat nevhodné změny vnějšího obrazu sídel vzniklé zástavbou z druhé 

poloviny 20. století (např. Bruntál, Staré Město, Horní Benešov). 

Změnou č. 2 se v krajinné oblasti Nízký Jeseník navrhují pouze rozvojové plochy pro 

novou obytnou výstavbu, pro novou plochu zeleně na veřejných prostranstvích a pro 

vybudování cyklostezky. Žádná z těchto navržených ploch nemůže ohrozit harmonické 

měřítko krajiny, pohledový obraz významných horizontů a krajinných resp. kulturně 

historických dominant ani historické krajinné struktury a kulturně historické dominan-

ty. 

 

Pro krajinu lesní jsou definována možná ohrožení: 

- velkoplošná odlesnění 

- zástavba mimo zastavěná území (zejména na pohledově exponovaných svazích, na krajin-

ných horizontech a v blízkosti dominant) 

- nevhodné umisťování sportovně rekreačních areálů a zařízení cestovního ruchu 

v pohledově exponovaných lokalitách  

- zánik extenzivních forem zemědělství 

- poškozování přírodě blízkých ekosystémů  

- změna architektonického výrazu sídla umisťování industriálních staveb a technických 

zařízení.  

Zásady pro rozhodování o změnách v území pro krajinu lesní jsou následující: 

- minimalizovat zásahy do lesních porostů  

- o umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů (včetně ly-

žařských sjezdovek, případně navazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat 

výhradně na základě vyhodnocení únosnosti krajiny  

- pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného 

území sídel; nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná 

území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek 

ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny; v nezastavěném území umisťovat pouze 

nezbytné stavby pro zabezpečení lesního hospodaření a zemědělství  

- chránit historické architektonické a urbanistické znaky sídel včetně jejich vnějšího obrazu  

- chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů 

a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb 

energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních 

podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst  

- nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné 

rekreaci ani zahušťování zástavby ve stávajících lokalitách. 

Změnou č. 2 se v krajině lesní nenavrhují žádné nové rozvojové plochy ani jiné záměry. 
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Pro krajinu leso-luční jsou definována možná ohrožení: 

- zástavba mimo zastavěné území, zejména na pohledově exponovaných svazích, horizon-

tech a v blízkosti dominant  

- nevhodné umisťování sportovně rekreačních areálů a zařízení cestovního ruchu 

v pohledově exponovaných lokalitách  

- velkoplošná odlesnění  

- zánik extenzivních forem zemědělství; sukcesní zarůstání trvalých travních porostů nebo 

jejich převod na jiný způsob využití  

- změna architektonického výrazu a urbanistických znaků sídel  

- poškozování přírodě blízkých ekosystémů  

- poškozování historických krajinných struktur a objektů  

- vnášení nových (zejména technických) dominant. 

     Zásady pro rozhodování o změnách v území pro krajinu leso-luční jsou následující: 

- zachovat vyvážený poměr ploch lesních a trvalých travních porostů  

- zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých 

travních porostů  

- pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného 

území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná 

území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek 

ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny  

- o umisťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů (včetně na-

vazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě vyhodnoce-

ní únosnosti krajiny  

- respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně vnějšího 

obrazu sídla  

- chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů 

a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb 

energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních 

podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst. 

Změnou č. 2 se v krajině leso-luční vymezují tři nové plochy smíšené obytné venkovské, 

jedna plocha smíšená obytná rekreační (plocha přestavby), plocha pro nový lyžařský 

areál s lanovou dráhou a obslužným zázemím, tři plochy dopravy silniční pro vybudo-

vání nových parkovišť, dvě plochy zeleně na veřejných prostranstvích a dvě plochy ve-

řejných prostranství pro vybudování cyklostezky. Všechny navržené plochy, s výjimkou 

ploch pro výstavbu cyklostezky a plochy pro obslužné zázemí lyžařského areálu, jsou 

vymezeny buď uvnitř zastavěného území nebo v přímé návaznosti na ně. K ohrožení 

výše uvedených hodnot tedy realizací výstavby na těchto plochách nemůže dojít a zásady 

pro rozhodování o změnách v území jsou respektovány. 

   

 

Cílové charakteristiky krajiny 

     Podle Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje spadá území 

obce Dolní Moravice do specifických krajin A-01 Hrubý Jeseník (celé k.ú. Nová Ves u Rý-

mařova, převážná část k.ú. Horní Moravice a část k.ú. Dolní Moravice) a B-02 Rýmařov – 

Bruntál (část k.ú. Horní Moravice, převážná část k.ú.  Dolní Moravice).  
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Specifická krajina A-01 Hrubý Jeseník  

     Dynamická krajina východního okraje Hrubého Jeseníku – Pradědské a Medvědské horna-

tiny, zalesněná horská krajina novověké kolonizace se zřetelně dochovanou krajinnou struktu-

rou středověkých venkovských sídel v podhůří. Nefragmentované lesní porosty, krajina 

s funkcí dálkových migračních koridorů, lokálně druhová skladba porostů odpovídající přiro-

zené druhové skladbě, porosty kosodřeviny s vlajkovými formami smrku, migračně význam-

né území. Jedinečné krajinné dominanty – Praděd, Petrovy kameny, Kamzičník, Ostružná, 

Temná, Žárový vrch, Pytlák, Jelení kameny. 

Pro specifickou krajinu A-01 Hrubý Jeseník jsou stanovena následující opatření pro zajiš-

tění cílových charakteristik krajiny: 

   Minimalizovat zásahy do krajiny (především stavby, technická zařízení a odlesnění), kte-

ré by byly viditelné na siluetách horských hřbetů a krajinných dominant Hrubého Jesení-

ku – návrh nového lyžařského areálu v Nové Vsi s lanovou dráhou se neprojeví na 

siluetě horského hřbetu ani na krajinných dominantách, odlesnění se pro areál ne-

navrhuje, sjezdovky jsou situovány na loukách. 

   Minimalizace zásahů vedoucích k narušení a fragmentaci souvislých lesních komplexů ve 

vrcholových partiích horských hřbetů, v oblastech s výskytem se zbytky horských bučin, 

suťových lesů, původní jedlobučiny a přirozené smrčiny jsou tyto zásahy vyloučeny – 

Změnou č. 2 se vymezují ve specifické krajině A-01 Hrubý Jeseník dvě zastavitelné 

plochy pro výstavbu parkovišť, které vyvolají zábor lesních pozemků v celkovém 

rozsahu 0,27 ha, přičemž 0,24 ha (pro plochu č. Z 2/1) představují pozemky, které 

jsou sice vedeny v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, ve skutečnosti však jde o 

trvalý travní porost; zbývající 0,03 ha představuje okraj malého izolovaného lesního 

porostu, k narušení ani fragmentaci souvislých lesních porostů nedojde. 

   Zachovat zřetelné stopy dochované krajinné struktury, zejména rozptýlenou nelesní zeleň 

představující stopy členění historické plužiny a chránit je před stavební činností – zasta-

vitelné plochy ani plocha přestavby, vymezené Změnou č. 2, nepředstavují zásah do 

historických krajinných struktur ani nenaruší existující nelesní zeleň; sjezdovka 

v navrženém lyžařském areálu v Nové Vsi je vymezena tak, aby zásah do historic-

kých krajinných struktur byl co nejmenší. 

Specifická krajina B-02 Rýmařov – Bruntál 

      Je charakterizována jako zajímavý segment podhorské kulturní krajiny Nízkého Jeseníku 

s dochovanými historickými krajinnými strukturami, lesozemědělská krajina s vesměs lineár-

ními lánovými vesnicemi středověké kolonizace, vizuálně otevřená zemědělská krajina, 

s patrnými vlivy zemědělské velkovýroby.  

Pro specifickou krajinu B-02 Rýmařov – Bruntál jsou stanovena následující opatření pro 

zajištění cílových charakteristik krajiny: 

 Chránit vizuální význam přírodní a kulturní dominanty Uhlířský vrch u Bruntálu 

s kostelem Panny Marie Pomocné v dílčích scenériích i v krajinných panoramatech 

 Ochránit dochovanost historických krajinných struktur v krajině 

 Ochrana historických krajinných struktur před stavební činností 

 Obnova liniových, soliterních a plošných vegetačních prvků nelesní zeleně 

 Zachovat vizuální význam dominant Uhlířského vrchu a poutního kostela jakož i společné 

scenérie s kulturními dominantami historického jádra Bruntálu v krajinných panoramatech 
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i v dílčích scenériích před záměry stavební činnosti, chránit alej vedoucí od kostela 

k městu 

 Nenarušit celistvost pohledových panoramat Hrubého Jeseníku vznikem nových pohledo-

vých dominant nebo bariér, narušujících vizuální vazbu pohledových scenérií této speci-

fické krajiny a jejího krajinného rámce.   

Ve specifické krajině B-02 Rýmařov – Bruntál se Změnou č. 2 nevymezují žádné rozvo-

jové plochy ani záměry s výjimkou návrhu trasy cyklostezky Malá Morávka – Valšov. 

Tento záměr nenaruší historické krajinné struktury ani celistvost pohledových panora-

mat. Obnova vegetačních prvků nelesní zeleně není předmětem řešení Změny č. 2.  

 

 

H.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice s cíli a úkoly 

územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanis-

tických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto: 

§ 18 Cíle územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospo-

dářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby sou-

časné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

 (2) Územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného sou-

ladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 

hospodářský potenciál území. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé 

záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochra-

nu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hod-

noty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom 

chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S 

 ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují 

s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Změnou č. 2 se vymezují nové plochy pro obytnou výstavbu a pro zeleň na veřejných 

prostranstvích, navrhuje se vybudování nového lyžařského areálu s lanovou dráhou a 

obslužným zázemím v Nové Vsi, dále se navrhují plochy pro nová parkoviště, určená 

zejména pro rekreační návštěvníky obce a navrhuje se vybudování nové cyklostezky 

Valšov – Malá Morávka. Tyto návrhy směřují jednak ke stabilizaci počtu obyvatel obce, 

jednak ke zlepšení hospodářské situace v obci (rozvoj rekreace a cestovního ruchu), aniž 

by ohrožovaly udržitelný rozvoj území pro další generace. Všechny nově vymezené za-

stavitelné plochy jsou situovány uvnitř zastavěného území nebo na ně přímo navazují, 

s výjimkou plochy obslužného zázemí lyžařského areálu, která je logicky umístěna 

v dolní části navržené sjezdovky. Realizací záměrů navržených Změnou č. 2 nedojde k 

ohrožení přírodních, kulturních ani civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, 



 

                                                                                         46 

            

 

 

 

architektonického a archeologického dědictví ani k ohrožení krajiny a nezastavěného 

území, naopak návrhem ploch pro rozvoj bydlení, rekreace a cestovního ruchu jsou vy-

tvořeny předpoklady pro hospodářský rozvoj a pro posílení soudržnosti obyvatel obce. 

   

 

§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 

a podmínky území  

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-

gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání  

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb  

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádá-

ní staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území  

f) stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

apro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem  

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn  

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů na změny v území  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území  

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativ-

ními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 

předpis nestanoví jinak  

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů  

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a eko-

logie a památkové péče.  

Změnou č. 2 se vymezují nové plochy pro obytnou výstavbu a pro zeleň na veřejných 

prostranstvích, navrhuje se vybudování nového lyžařského areálu s lanovou dráhou 

a obslužným zázemím v Nové Vsi, dále se navrhují plochy pro nová parkoviště, určená 

zejména pro rekreační návštěvníky obce a navrhuje se vybudování nové cyklostezky 

Valšov – Malá Morávka. Při řešení Změny č. 5 byly důsledně prověřeny a posouzeny 

potřeby požadovaných změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 

problémy i rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí a geologickou stavbu 

území, jejich vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Vzhledem 

k tomu, že z valné většiny jde o změny směřující k rozvoji bydlení, tedy posílení stability 

osídlení a k rozvoji rekreace a cestovního ruchu, tedy k posílení hospodářského pilíře 

území, jehož orientace na cestovní ruch je nezpochybnitelná, lze konstatovat, že u těchto 
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záměrů je potvrzen veřejný zájem na jejich provedení, neboť jejich realizace přispěje 

k posílení tohoto hospodářsky problémového regionu.   

 

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený 

vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 

a posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany 

přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. 

Posouzení vlivů Změny č. 2 na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území je obsahem 

samostatných elaborátů – viz samostatný svazek III. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 

Územního plánu Dolní Moravice na udržitelný rozvoj území. 

 

 

H.3 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice s požadavky sta-

vebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

     Změna č. 2 Územního plánu Dolní Moravice je zpracována v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánova-

cí dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 

458/2012 Sb.   
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I.   ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 

VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

     Změna č. 2 Územního plánu Dolní Moravice byla posouzena z hlediska vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území (viz samostatný svazek III. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na udr-

žitelný rozvoj území – dále jen Vyhodnocení) včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-

visejících zákonů a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

      Z provedeného vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice na udrži-

telný rozvoj území vyplynuly následující závěry: 

 Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice na životní prostředí  

          Možný významně negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí nebyl konsta-

tován u žádné z návrhových ploch, některé návrhové plochy by však při realizaci v plném 

navrženém rozsahu, resp. při nevhodně realizovaných budoucích záměrech mohly mít mírný 

negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Tam, kde to bylo možné, byla navrže-

na konkrétní opatření s cílem předcházení, snížení či kompenzaci potenciálně negativních 

vlivů. K realizaci jsou doporučeny všechny návrhové plochy. 

     Na základě výše uvedených důvodů je možné konstatovat, že předložená Změna č. 2 

Územního plánu Dolní Moravice je při dodržení doporučení uvedených ve Vyhodnocení 

z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelná. Navržená Změna č. 2 splňuje po-

žadavky právních předpisů, požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho technické zabez-

pečení, na rozvoj podnikání v území stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a ve-

řejného zdraví. 

 

 Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti 

     Bylo zjištěno, že realizace návrhů obsažených ve Změně č. 2 ve výrazné většině nepřináší 

rizika negativních vlivů na lokality soustavy Natura 2000, resp. na její potenciálně dotčené 

předměty ochrany. V případě ptačí oblasti Jeseníky se jedná o potenciálně dotčený předmět 

ochrany – chřástala polního a u EVL Moravice o vydru říční.  

    Část ploch s navrženou změnou využití území je situována mimo území PO Jeseníky. Vět-

šina návrhových ploch ležících v PO Jeseníky je situována v blízkosti či v prolukách stávající 

zástavby, mnohdy v intenzivně využívaných lučních porostech (pastviny). V blízkosti několi-

ka ploch navržených změn využití území byl v minulosti, či ojediněle při aktuálním průzkumu 

zjištěn výskyt předmětu ochrany PO Jeseníky – chřástala polního. Přímo v prostoru navrže-

ných změn využití území nebyl výskyt tohoto druhu potvrzen, nicméně do budoucna jej nelze 

a priori vyloučit z důvodu existence potenciálně vhodného biotopu. U ploch Z 2/1, Z 2/4, 

P 2/1, RX 1 a RX2/1 bylo konstatováno riziko potenciálně nulového až mírně negativního 

vlivu na chřástala polního (částečný zábor potenciálně vhodného biotopu). U ploch Z 2/5 a 

Z 2/6 bylo konstatováno riziko potenciálně mírně negativního vlivu na chřástala polního (čás-

tečný zábor potenciálně vhodného biotopu). Při budoucích stavebních aktivitách na návrho-

vých plochách sjezdových tratí a souvisejících vleků, resp. lanovky (tj. na ploše RX 1 

a RX2/1) je žádoucí aplikovat konkrétní opatření k minimalizaci případných negativních vli-
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vů realizace tohoto záměru na PO Jeseníky, resp. na její předmět ochrany – chřástala polního 

a na celistvost lokality (viz Vyhodnocení).  

     V případě EVL Moravice bylo konstatováno spíše hypotetické riziko ovlivnění části bioto-

pu vydry říční za předpokladu eventuálního rozsáhlejšího kácení břehových porostů podél 

Moravice. Tento vliv však lze účinně eliminovat přijetím konkrétních zmírňujících opatření 

(viz další text). 

     Ostatní změny využití území obsažené v hodnocené koncepci budou mít nulový vliv na 

lokality soustavy Natura 2000. 

     Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění lze konstatovat, že uvedená koncepce, při dodržení předložené specifikace, 

nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky vý-

znamných lokalit a ptačích oblastí. 

 

  

 Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice na udržitelný rozvoj 

území  

     Závěrem vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Dolní Moravice na udržitelný 

rozvoj území lze konstatovat, že Změnou č. 2 jsou vytvořeny podmínky pro vznik nových 

pracovních příležitostí a tím pro posílení hospodářského pilíře návrhem vybudování nového 

lyžařského areálu (možnost vzniku nových pracovních míst v cestovním ruchu); pro zlepšení 

soudržnosti společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky návrhem zastavitel-

ných ploch, určených pro novou obytnou výstavbu. Kvalita životního prostředí není Změnou 

č. 2 ohrožena.   

      

     Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 2 Územního plánu Dolní Moravice nedojde 

ke střetům se zájmy ochrany přírody, se zájmy ochrany životního prostředí ani k ohro-

žení atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace ani pro generace budoucí.
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