ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA
červen 2014

Číslo: 4/2014

ZDARMA

SINGLE TRAILS OPENING DOLNÍ MORAVA
Na sobotu 28. června chystá Relax&sport resort otevření první lesní cyklostezky – single
trailu – jak se jim v „bajkerské“ hantýrce říká. Lesní cyklostezky jsou široké a svou
obtížností a šířkou se přibližují spíše lesním cestám než náročným sjezdovým tratím.
Avšak i draví „bajkeři“ si přijdou na své! V sobotu si můžete vychutnat jako jedni
z prvních trail nazvaný Skalní, protože začíná u vyhlídky na celé údolí Dolní Moravy zvané
Skalka. Vyhlídkových a oku lahodících míst najdete na trailu hned několik. Celková délka
trailu je 4,5 km. V létě k němu přibude dalších 8 km. Na otvíračce Single trailů se můžete
potkat také s nejznámějším českým bike trialistou Petrem Krausem, který je
trojnásobným Mistrem světa v Bike Trialu a pětinásobným Mistrem ČR a v sobotu
předvede na Dolní Moravě exhibici. Máte se na co těšit!

5. 7. 2014
Sportovní areál
Tradiční turnaj v minikopané
od 8:00
Zábava s kapelou FLEKSIBLE
od 20:00
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!
SDĚLENÍ OBČANŮM
MVDr. Stanislav Král oznamuje všem majitelům psů, že v úterý 24. 6. 2014
provede v obci Dolní Morava povinné

OČKOVÁNÍ PSŮ
proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. na těchto místech v obci:
U Moravské Krčmy od 16:00 do 16:30
U prodejny potravin od 16:30 do 16:45
U Polesí Velká Morava od 16:45 do 17:15
Vezměte sebou očkovací průkaz svého psa. Pes musí být doprovázen dospělou
osobou a musí mít náhubek. Cena za naočkování psa je 100 Kč.
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DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ A OTEVŘENÍ MAMUTÍKOVA VODNÍHO SVĚTA
V sobotu 5. července je naplánován v Relax sport resortu den plný zážitků. V rámci
programu se můžete těšit na spoustu atrakcí pro děti, otvírání Mamutíkova vodního
světa, veterán sraz a závody veteránů jak vozů, tak i motocyklů. Pro cyklisty bude
v provozu po celý den zcela nově vybudovaný single trail – lesní cyklostezka.
Otvírání Mamutíkova vodního světa
V 10:00 začne slavnostní otevření zcela nově
vybudovaného Mamutíkova vodního světa. Vodní
svět je situován v přilehlém lese naproti hotelu
Vista. V tomto v Česku zcela ojedinělém vodním
parku se můžete těšit na potůčky, korýtka a různá
speciální hejblátka jako třeba buchar, závlaha, kolotoč a jiné. Celým parkem protéká
říčka a je zde vybudované brouzdaliště pro děti. Kolem jednotlivých atrakcí vede spousta
pěšin. K tomu všemu na vás budou čekat šikovní animátoři s nabitou pokladnicí soutěží
a her s vodní tématikou. Na říčce proběhne plavba lodiček, u brouzdaliště si vystřelíte
ze stříkací pistole, vodními bombami naplníte korýtko a jiné.
Veterán sraz a letní Retro Happening
V 9:00 na parkovišti v areálu restaurace U Slona začne Letní Retro Happening jehož
součástí bude sraz veteránů a závodů v kategorii automobily a motocykly vyrobených
do roku 1983. Závodit se bude v jízdě se stanovenou průměrnou rychlostí na okruhu
o délce 30 – 40 km v prostoru Dolní Morava - Horní Lipka - Dolní Morava. Po dojetí
závodu závodníky na parkovišti čeká záludná zkouška řidičských dovedností, a to opět
pro obě kategorie. Po té se všechna krásná vozítka vydají na Spanilou jízdu po Dolní
Moravě, přes Králíky a zpět. K doplňkovým aktivitám bude patřit například
vyhodnocení v kategorii nejvzdálenější účastník, nejstarší účastník, nejhezčí historický
automobil a nejhezčí historický motocykl. Soutěže o nejstylovější dobové oblečení se
mohou zúčastnit i diváci. Soutěžit se bude o zajímavé ceny.
Program nejen pro děti
Od 13:00 na druhém parkovišti v areálu kolem restaurace U Slona začne bohatý program
pro děti. Všechny děti, které v tento den dorazí, se můžou těšit na soutěže v podobě jízdy
zručnosti na horském kole. Tato soutěž bude probíhat na speciální dráze, která je
na parkovišti U Slona. Děti, které nebudou mít své kolo, se nemusí ničeho bát a kolo si
zde budou moci vypůjčit zcela zdarma. Dále v rámci programu Dne plného zážitků si
budete moci vyzkoušet jízdu na Segway X2, lukostřelbu, střelbu z kuše, americké
foukačky, cornhole a jiné. Pro děti bude připravena kreativní dílna a stanoviště
s hlavolamy. Také můžete shlédnou vystoupení papoušků Ara, které bude spočívat
v přednášce o přivezených exemplářích, následovat bude volný let ptáků a nakonec
si budete moci papoušky vyfotit popřípadě si je i podržet. V průběhu celého programu
budou hrát dětské hity a dojde i na dětskou diskotéku s balónkovou show a možná přijde
kouzelník. Pro dospělé je na večer připraven koncert kapely U2 revival. Během celého
programu bude zajištěno bohaté občerstvení v restauraci U Slona a budete moci
ochutnat některou ze specialit na grilu.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26. 5. 2014
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Stejskal
Vladimír Vyskočil
Eva Cehová
Jaroslav Míka
Aleš Novák

Hosté:

Ing. Leoš Vančura, BBA

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Jaroslava Míku a pana Ladislava Stejskala. Zastupitelé následně
program i ověřovatele zápisu schválili.
(7:0:0)
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2013. Přezkoumání hospodaření provedly dne 9. května pracovnice krajského
úřadu. Ve zprávě je uvedeno, že při přezkoumání hospodaření územního celku
za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(7:0:0)
3. Žádost o příspěvek na pořádání závodu v běhu do vrchu „Cena firmy ISCAREX – Dolní
Morava – Králický Sněžník“
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na konání akce „Cena
firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický Sněžník“, která se uskuteční 2. srpna 2014.
Podmínkou příspěvku je volný vstup na kulturní část programu akce. Tradiční závod
v běhu do vrchu zařazený do ISCAREX poháru 2014 a MARATONSTAV Českého poháru
v běhu do vrchu bude tradičně odstartován od obecního úřadu.
(7:0:0)
4. Řešení pronájmu budovy bývalého informačního centra na konečné
Na obecní úřad byla doručena žádost ohledně možnosti pronájmu budovy č.p. 35
na Velké Moravě od paní Hany Vyskočilové. Jedná se o budovu bývalého informačního
centra na konečné, kterou užívá společnost Sněžník, a.s.. Při kontrole nájemních smluv
ohledně parkoviště na konečné bylo shledáno, že předmětem pronájmu jsou pouze
pozemky parkoviště a pozemky okolo této budovy, avšak nevztahují se na budovu
samotnou. Na tuto skutečnost byli upozorněni zástupci společnosti Sněžník, a.s., kteří
v den konání zastupitelstva obce informovali vedení obce o možných nesouladech
v nájemních smlouvách týkajících se plateb za pronájem parkoviště a možného
přeplacení nájmu. Vzhledem k této informaci v den konání zastupitelstva obce nestačilo
vedení obce dohledat relevantní informace ohledně těchto skutečností. Bylo řečeno, že
případný pronájem vlastní budovy č.p. 35 bude řešen až po vyřešení možné problematiky
s platbami za pronájem. Zastupitelstvo obce vzalo danou situaci na vědomí.
(7:0:0)
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5. Řešení nového územního plánu
Místostarosta seznámil zastupitele se stavem zpracování nového územního plánu, který
byl projednán s dotčenými orgány, které k němu podaly několik připomínek. Poté
pořizovatel (Městský úřad v Králíkách) zpracoval všechny požadavky ze strany dotčených
orgánů, ze kterých vyplývají zásadnější připomínky ke třem záměrům, a to k obnově
chaty na Králickém Sněžníku, k zastavitelné ploše v mramorovém lomu a ke golfovému
hřišti. Tyto tři body budou muset být upraveny dle jejich požadavků, následně bude
upravená dokumentace znovu předána dotčeným orgánům k posouzení. V případě chaty
na Sněžníku a mramorového lomu bude sjednáno ještě před úpravou dohadovací řízení
s CHKO Jeseníky a Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde se stanoví přesné podmínky
pro úpravu územního plánu. Po informování o stavu zpracování bylo hlasováno
o možnosti úpravy problematických bodů a následně také o úpravě územního plánu
v plochách, které budou upravovány až po úpravě a projednání s dotčenými orgány.
5.A Chata na Králickém Sněžníku
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vypuštění zastavitelné plochy pro občanské vybavení
na Králickém Sněžníku, aby kvůli tomuto záměru nebylo zdržováno vydání nového
územního plánu pro celou obec. V případě zájmu investora o vybudování zázemí
pro turisty na Králickém Sněžníku bude tato plocha řešena v samostatné změně
územního plánu. Vypuštění této zastavitelné plochy vyžaduje správa CHKO Jeseníky
a stejného názoru jsou také odborníci, kteří zpracovali vyhodnocení územního plánu
na životní prostředí. Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že by bylo dobré, aby na Králickém
Sněžníku nějaké zázemí pro turisty vzniklo. K tomu bylo dodáno, že by polská strana měla
vybudovat rozhlednu, k čemuž má téměř všechna potřebná povolení, avšak bude
se jednat o tzv. suchou stavbu, tj. bez občerstvení, WC apod., ale bude alespoň
poskytovat úkryt pro příchozí. Jelikož záměr výstavby chaty či zázemí na českém území
by vyvolal sporné zájmy s ochranou přírody a musela by být svolána i mezinárodní
konzultace daného záměru, hrozilo by značné zdržení s vydáním nového územního plánu,
kdy proces jeho zpracování trvá již nyní poměrně dlouhou dobu, a prosazení záměru by
i tak bylo značně nejisté.
(7:0:0)
5.B Využití mramorového lomu
Využití mramorového lomu bylo navrženo ve variantě A pro těžbu kamene a ve variantě
B byl navržen celý k zastavění, a to jako plocha pro občanskou vybavenost. K daným
záměrům podalo připomínky CHKO Jeseníky, které se záměry nesouhlasí z důvodu
dotčení a ohrožení zvláště chráněných druhů živočichů. Ministerstvo průmyslu a obchodu
pak požaduje zachování vytěžitelnosti všech zásob, což by využití pro občanskou
vybavenost neumožňovalo. Protože se obě stanoviska vylučují, bude k problematice
svoláno s oběmi institucemi dohadovací řízení, aby svá stanoviska upřesnily a mohlo dojít
k jejich vypořádání v rámci územního plánu. Bylo jednáno také s investorem případného
záměru, který upřesnil své požadavky a chce zachovat možnost těžby, ale zároveň by
u vstupu do lomu vybudoval malé rekreační zařízení. Vstup do lomu je mimo dobývací
prostor lomu a mimo zásoby mramoru, tudíž je zastavitelnost v této lokalitě možná
a v tomto rozsahu byl nový rozsah plochy občanského vybavení také schválen. Protože by
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výstavba penzionu omezila velkokapacitní využití lomu pro těžbu, bylo shledáno, že toto
kombinované využití je možné a pro obec výhodnější, něž kdyby se rozvinula
velkokapacitní těžba. Investor zároveň vznesl požadavek pro zařazení p.p.č. 5827
v k.ú. Velká Morava do zastavitelných ploch pro venkovské bydlení. Jedná se o pozemek
u cesty do mramorového lomu. Protože požadavek na zařazení do zastavitelných ploch
nebyl podán v požadovaném termínu a územní plán se nachází již v určité fázi
rozpracovanosti, kdy požadované záměry byly posouzeny z hlediska vlivů na životní
protření, Naturu 2000 apod., nebyl tento požadavek schválen.
(5:2:0, proti Vyskočil, Cehová)
5.C Plocha pro golf
K této ploše bylo obdrženo negativní stanovisko z Krajského úřadu, odboru životního
prostředí, který požaduje upravit formální věci v územním plánu a dále požaduje rozsah
plochy pro golf přehodnotit. Protože v rámci územního plánování se řeší plochy, ale ne
přesné vedení golfového hřiště, je rozsah plochy pro golf daleko větší, než jaké bude
samotné golfové hřiště, a to z důvodu, že v případě řešení projektu golfového hřiště je
zde prostor pro možnosti jeho vedení, kdy i při samotné realizaci mohou vyvstat
neplánované skutečnosti, které mohou jeho trasování změnit. Z tohoto důvodu, pokud
obec bude podporovat výstavbu golfového hřiště, by bylo lepší rozsah plochy ponechat
a upravit pouze formálnosti v dokumentaci územního plánu dle požadavků krajského
úřadu. Zastupitelstvo obce tedy odsouhlasilo ponechání rozsahu plochy pro golfové
hřiště, tak jak je vymezen v návrhu územního plánu.
(7:0:0)
5.D Občanská vybavenost v lokalitě pod horskou službou
Na zastupitelstvo obce se dostavil Ing. Leoš Vančura, BBA, zástupce vlastníka
předmětných pozemků, který vysvětlil důvody zařazení zastavitelné plochy pod horskou
službou do funkčního využití občanské vybavenosti. V územním plánu jsou vedeny
2 varianty, kdy ve variantě A je tato plocha zařazena pro sportovní zařízení a ve variantě
B pro občanskou vybavenost. Pan Vanžura tedy přednesl, že by pro jejich využití lépe
vyhovovalo zařazení do občanské vybavenosti, což mu následně zastupitelstvo obce
schválilo. Na této ploše se bude nacházet dětské hřiště, malá salaš a pastva pro drobné
zvířectvo a rekreační dům Slunečník, jehož realizaci již zastupitelstvo obce schválilo
a jehož využití bude spíše odpovídat charakteru občanského vybavení.
(7:0:0)
5.E Zástavba podél cesty k hotelu Vista
Dále Ing. Leoš Vanžura, BBA, zástupce vlastníka předmětných pozemků, informoval
zastupitele ohledně zastavitelné plochy podél nové komunikace k hotelu Vista,
kdy v novém územním plánu je navrženo zúžení této plochy oproti současnému
vymezení ve stávajícím územním plánu. Z důvodu průběhu vedení vysokého napětí přes
zastavitelnou plochu by toto zúžení značně omezovalo či znemožňovalo využití plochy
k zastavění, proto by uvítal, aby zastavitelná plocha byla ponechána v současném
rozsahu, což následně zastupitelstvo obce schválilo. Dále také bylo diskutováno funkční
využití této plochy, kdy v současné době je vymezena pro sportovní zařízení, v novém
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územním plánu ve variantě A je vymezena shodně pro sportovní využití, ve variantě B
pro občanské vybavení. Dle konzultace s vlastníky pozemků v oblasti vyplynulo, že by
vhodnějším využitím bylo bydlení venkovské. Toto využití bylo následně schváleno, avšak
část plochy nacházející se na pozemcích obce bude ponechána pro občanské vybavení,
aby zde mohlo vzniknout odpovídající zázemí pro danou lokalitu, u které bude
požadována územní studie z důvodu celistvosti charakteru možné zástavby. Dále bylo
schváleno, že v lokalitě bude vypuštěna nevhodně umístěná zastavitelná plocha
občanského vybavení označená jako Z66 na pozemcích pozemkového úřadu.
(5:1:1, proti Aleš Novák, zdržel se Jaroslav Míka)
5.F Plocha občanské vybavenosti namísto plochy pro bydlení pod lomem
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Ing. Josefa Krejčího ohledně možnosti rozšíření
plochy pro občanské vybavení namísto plochy pro venkovské bydlení v lokalitě
pod lomem. Nejedná se o rozšíření zastavitelných ploch, pouze o jejich možné využití.
Bylo shledáno, že ploch pro občanské vybavení je v novém územním plánu již dostatek
a v této lokalitě není vhodné umísťovat další.
(4:1:2, proti Janočko, zdržel se Aleš Novák, Stejskal)
5.G Rozsah plochy pro občanské vybavení u Větrného vrchu
Zastupitelstvo obce schválilo na žádost pana Jaroslava Míky rozšíření plochy
pro občanské vybavení namísto plochy pro sport v lokalitě u Větrného vrchu, kdy je toto
rozšíření logicky protaženo podél komunikace. Nejedná se o nové vymezení ploch, ale
pouze o změnu funkčního využití, kdy tato plocha v této lokalitě je možná.
(6:0:1, zdržel se Jaroslav Míka)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání
zastupitelstva obce proběhne
v pondělí 30. června od 17:30
na obecním úřadě

Zasedání se bude konat na obecním úřadě
a je veřejné. Program zasedání bude týden
dopředu zveřejněn na úřední desce obce
Dolní Morava a na internetových
stránkách obce.

V červnu své jubileum oslaví
Emilie Nováková
Anežka Janočková
Zdenka Válková
Hana Temiaková
GRATULUJEME !!!
ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad měsíčníku je 120 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,
mistostarosta@obecdolnimorava.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše
přípěvky doručte na obecní úřad či na uvedený e-mail.
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