ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
Září 2011

Číslo: 8/2011

ZDARMA

PRÁCE NA PROJEKTU „DOLNÍ MORAVA – VYBAVENOST CESTOVNÍHO
RUCHU“ ZAHÁJENY
Ke konci srpna byly zahájeny práce na projektu „Dolní Morava – vybavenost cestovního
ruchu“. V rámci tohoto projektu vznikne hned několik volnočasých aktivit v obci. Nejvíce
prací bude probíhat ve sportovním areálu, kde vznikne velké dětské hřiště s 11 herními
prvky mezi asfaltovou plochou a tenisovým kurtem. Toto hřiště bude doplněno
chodníkem, který jím bude procházet a napojovat přístup k tenisovému kurtu. Dále zde
budou umístěny stoly na ping pong a dvě velké trampolíny. U dětského hřiště vznikne
sklad na nářadí a kolem asfaltové plochy budou vybudovány mantinely s ochrannými
sítěmi, takže zde v zimních měsících může vzniknout kluziště i s osvětlením.
Na fotbalovém hřišti vznikne systém zavlažování pro kvalitní trávník a za velkými branami
budou vybudovány ochranné sítě. Dalším místem, kde budou realizovány prvky tohoto
projektu je parkoviště U Vendy, kde vznikne skatepark se 6 překážkami. Dále bude
realizován informační systém obce se směrovkami a orientačními mapami. Také budou
vybudovány naučné cyklotrasy se 3 posezeními a 9 naučnými tabulemi. Celý projekt má
být dokončen 31. října, pokud se nevyskytnou komplikace při realizaci.

PROVOZ TENISOVÉHO KURTU OBNOVEN
Povrch tenisového kurtu, který byl letošní povodní znehodnocen, byl již obnoven
a tenisový kurt (víceúčelové hřiště) je opět v provozu. Cena za pronájem činí 80 Kč/hod.
V případě zájmu volejte na tel. 721 340 777.
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ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Jak jste byli informováni v posledním čísle zpravodaje, byl vybrán zhotovitel nového
územního plánu naší obce. Tento dokument stanoví rozvoj obce na následujících několik
let. Bude podrobněji určeno jednotlivé využití pozemků, k jakému účelu mají sloužit
a budou stanoveny přesněji regulativy, které určí například do jaké míry lze pozemek
zastavět. Věnujte tomuto procesu prosím velkou pozornost, neboť se jedná
o budoucnost naší obce, jejího vzhledu i následného fungování. Po schválení nového
územního plánu by nemělo docházet k jeho změnám, proto řádně rozvažte a podejte si
podněty k zařazení Vašeho pozemku do příslušné funkční plochy. V současné době
probíhají zhotovitelem doplňující průzkumy a rozbory, jejichž součástí je i dotazník, který
je přílohou tohoto zpravodaje. Po zpracování této etapy bude sestaveno zadání
územního plánu, které bude pravděpodobně schvalováno zastupitelstvem obce na konci
tohoto roku či začátkem příštího. Následně bude sestaven návrh územního plánu
s rozkreslením jednotlivých funkčních ploch. Tento návrh bude veřejně projednáván.
O dalším vývoji sestavování nového územního plánu budete prostřednictvím zpravodaje
informováni.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 19. září od 17:30
Zasedání je veřejné a může se ho kdokoliv zúčastnit. Program zasedání bude týden předem
vyvěšen na úřední desce a na internetových stránkách obce.

FILMAŘI NA DOLNÍ MORAVĚ
Možná si mnozí z Vás všimli, že v naší obci probíhá natáčení nového celovečerního filmu
s názvem „7 dní domů“, ve kterém se jedná o příběh z konce války z autentického
prostředí Sudet. Natáčení probíhá v horní části obce Horní Morava, kde byl vybrán
vhodný objekt pro natáčení. Na natáčecí dny dochází k uzavírce části Horní Moravy,
v tyto dny není komunikace touto částí obce průjezdná. V tyto dny je vjezd na Horní
Moravu označen značkou slepá ulice a v místě zamezení průjezdu značkou zákaz vjezdu.
Další a zároveň poslední natáčecí den v naší obci bude probíhat 20. září. Omezení
v průjezdnosti prosíme omluvte. Premiéra tohoto filmu by měla být do kin uvedena
v květnu příštího roku.
ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky; obec.dolnimorava@tiscali.cz.
Náklad měsíčníku je 100 ks, je dodáván do domácností obce Dolní Morava zdarma a je
k dispozici po vydání v elektronické podobě na www.obecdolnimorava.cz. Zpracoval
Richard Novák, novakrichard@centrum.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, vaše
přípěvky doručte na obecní úřad či na jeden z uvedených e-mailů.
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Vážení občané,
v současné době probíhá zpracování nového územního plánu obce Dolní Morava.
Tento dokument stanoví koncepci dalšího rozvoje obce na několik dalších let a je
závazným dokumentem pro veškerou stavební činnost v obci. Vyzýváme Vás k aktivní
účasti na procesu jeho zpracování. Jako určený zastupitel pro pořízení nového územního
plánu byl zastupitelstvem obce zvolen místostarosta Richard Novák, proto veškeré dotazy
týkající se územního plánu směřujte této osobě. V současné době probíhají doplňující
průzkumy a rozbory, jejichž součástí budou i Vámi podané podněty, které můžete podat
prostřednitvím formuláře na zadní straně tohoto listu. Prosíme o včasné dodání podnětů,
k pozdějším podnětům nebude přihlédnuto.

Zastupitelstvo obce se obrací:
1) na vlastníky pozemků ve správním území obce, kteří mají zájem poskytnout své
pozemky pro novou výstavbu v obci – pro veřejnou výstavbu,
2) na vlastníky pozemků ve správním území obce, kteří uvažují o nové výstavbě
na vlastním pozemku – pro vlastní výstavbu nebo pro výstavbu rodinnými příslušníky
3) na budoucí investory staveb, kteří mají zájem o výstavbu v obci a nemohou najít
vhodný pozemek
4) na vlastníky nemovitostí, kteří uvažují se změnou využívání své nemovitosti
5) na vlastníky pozemků, kteří uvažují o změně využití svého pozemku tj. orná půda →
les, trvalé travní pozemky → les, trvalé travní pozemky → orná půda, trvalé travní
pozemky → zahrada a naopak, dále i tvorba nových vodních ploch (rybníky)
6) na vlastníky pozemků, kteří uvažují o změně funkčního využití svého pozemku
(rodinné bydlení – občanská vybavenost ap.)

Své podněty sdělte písemně do 30.9.2011 na adresu:
Obec Dolní Morava
Dolní Morava 35
561 69 Králíky

Podnět musí obsahovat – číslo parcely, katastrální území, mapu s grafickým vyznačením
pozemků a rozdělení dle jejich požadovaného využití.

Podávám podnět k zařazení pozemků do
zastavitelného území s navrhovaným využitím:
(popřípadě ke změně současného funkčního využití pozemku
dle platného územního plánu)

Podnět podává – adresa:
Jméno a příjmení

……………………………………………………………………………………..............

Adresa

……………………………………………………………………………………..............

PSČ, pošta

……………………………………..……………………………………………..............

Parcelní číslo
(stavební st.p. či
pozemková p.p.
dle katastru
nemovitostí)

Katastrální území
(Velká Morava,
Dolní Morava,
Horní Morava)

Navrhované využití pozemků
(bydlení, penzion, rekreační objet, řemeslná
dílna, výrobna, restaurace s ubytováním,
sportoviště, změna kultury pozemku, rybník
atd…)

Tento podnět bude sloužit jako součást průzkumů a rozborů území pro zpracovatele
územního plánu obce Dolní Morava a pro pořizovatele pro vypracování zadání územního
plánu. Vyhovění podnětu není automatické, podnět bude posouzen z hlediska stavebního
zákona – především posouzení splnění úkolů a cílů územního plánování a rozpor s limity
využití území. Váš podnět na zapracování musí schválit také zastupitelstvo obce.

