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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Seznam podkladů
Podkladem pro práce na Vyhodnocení vlivů Návrhu Změny č. 8 Územního plánu
obce Dolní Morava (dále jen Změna č. 8) na udržitelný rozvoj území byly zejména následující
materiály:
▪

Změna č. 8 Územního plánu obce Dolní Morava (Návrh pro zpracování VVURÚ),
SURPMO, a.s. - Projektové středisko Hradec Králové, prosinec 2020

▪

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2. 3 a 5

▪

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění Aktualizace č. 3

▪

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Králíky,
5. úplná aktualizace (2020)

▪

Zákony, vyhlášky a další právní předpisy ze všech uplatněných odvětví a oborů
v aktuálním znění - především:

▪

-

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

-

Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti.

-

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

-

Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001
o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (SEA) ve znění
zákona č. 93/2004 Sb.

-

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

-

Územního plánu obce Dolní Morava Změna č. 8 – vyhodnocení vlivů na životní
prostředí (SEA), ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, EMPLA AG, spol. s r.o. Hradec Králové, leden 2021

-

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. –
Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava, Jan Losík, leden 2021

Internetové zdroje související s předmětem díla a vlastní terénní průzkum
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Seznam použitých zkratek
a.s.
ČKA
ČR
EIA

akciová společnost
Česká komora architektů
Česká republika
posuzování vlivů na životní prostředí

EVL

evropsky významná lokalita

Natura 2000

evropská soustava chráněných území evropského významu

NPR

Národní přírodní rezervace

ORP

obec s rozšířenou působností

OSN

Organizace spojených národů

PO

ptačí oblast

PUPFL

pozemek určený k plnění funkce lesa

PÚR ČR

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2,
3a5

RURÚ

rozbor udržitelného rozvoje území

Sb.

sbírka zákonů

SEA

posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

SO

správní obvod

SÚ

sídelní útvar

ÚAP

územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou
působností Králíky, 5. úplná aktualizace (2020)

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚPO

územní plán obce

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VVURÚ

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ZÚR Pk

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění Aktualizace
č. 3
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ÚVOD
Udržitelný rozvoj je považován za rámec strategie civilizačního rozvoje. Vychází
z široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje
rozvoj za udržitelný tehdy, naplňuje-li potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
možnost naplnit potřeby generací příštích. Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu
mezi třemi základními pilíři – sociálním, ekonomickým a environmentálním tak, aby jeden
nebyl preferován před druhým.
Podstatou udržitelnosti je postupné naplňování tří základních cílů:
-

sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,

-

účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů,

-

udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Jedním z úkolů územního plánování, stanovených zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je také vyhodnocení vlivů ÚPD na
vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území – tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území. Jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí (zpracované dle přílohy ke
stavebnímu zákonu) a hodnocení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
(tzn. lokality soustavy NATURA 2000), pokud příslušný orgán ochrany přírody svým
stanoviskem takový vliv nevyloučil.
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A.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů Změny č. 8 na životní prostředí je samostatnou součástí tohoto
dokumentu – dokumentace ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ZMĚNA Č. 8 –
vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), ve smyslu stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – SAMOSTATNÝ SVAZEK.
Na základě stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje k upravenému obsahu
Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava vydaného pod č.j. KrÚ 17470/2020/OŽPZ/CH ze dne
27.2.2020 bylo požadováno posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších novel, s tímto upřesněním:
Oblasti, na které bude zejména kladen důraz: vyhodnocení vlivů koncepce na ptačí
oblast, PUPFL, ochranu přírody a vyhodnocení kumulace vlivů záměrů připravovaných
Změnou č. 8 územního plánu obce s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných,
připravovaných, uvažovaných).
Změna č. 8 byla posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí – zpracovatel EMPLA
AG spol. s r.o., ul. Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, autorizovaná osoba Ing.
Vladimír Plachý – držitel odborné způsobilosti číslo 182/OPV/93 z 21. 1. 1993 s tímto
závěrem:
V průběhu zpracování hodnocení SEA a na základě zjištěné míry dopadů
řešené koncepce na jednotlivé dílčí složky životního prostředí a lidské zdraví nebyly
identifikovány závažné záporné vlivy, které by vyžadovaly navržení opatření pro jejich
předcházení, snížení nebo kompenzaci.
Zpracovatel hodnocení SEA tudíž žádná opatření pro tyto účely nenavrhuje.
Z hlediska vlivů na složky životního prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj
se jeví předkládaná Změna č. 8 územního plánu obce jako přijatelná.
Při rozhodování z hlediska minimalizace zjištěných negativních vlivů na životní
prostředí pro jednotlivé vymezené plochy jsou zpracovatelem SEA navrženy a sumarizovány
následující požadavky:
➢

Při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a vytváření nových
výhledů a průhledů.

➢

Zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně.

➢

Uplatňovat ochranu dřevin rostoucích mimo les, před případným kácením získat
potřebné povolení obecního úřadu.

➢

Kácení dřevin provádět mimo vegetační období před hnízděním ptáků, tj. od října
do začátku března.

➢

V rámci konkrétního uplatňování vymezených funkčních ploch dbát na minimalizaci
zhoršení odtokových poměrů; zajištění podmínek pro zasakování srážkové vody
z ploch určených pro novou zástavbu přímo v místě.

➢

Respektovat současnou hladinu okolní zástavby.

➢

Minimalizovat konečné zábory ZPF (především půd I. třídy ochrany) – rozsahem
a způsobem provádění zemních prací.

➢

U koridoru drážní dopravy 28 - věnovat zvýšenou pozornost nově vzniklým porostním
stěnám. Za prvé zvýšit stabilitu porostů proti bořivým větrům a za druhé podpořit
vyšší druhovou pestrost dřevin z důvodu zvýšeného nebezpečí napadení porostů
hmyzími škůdci.
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Ve stávajících starších porostech zachovat v jejich nově vzniklých porostních stěnách
přimíšené listnáče a modříny. V proředěných a holých částech vysazovat do nově
vzniklých okrajů javory kleny, buky lesní případně modřín opadavý. V nižší
nadmořské výšce lze využít i jedli bělokorou. V horní části v mladších porostech opět
uvolňovat listnaté příměsi a případně modřín. Větším rozvolněným vychovat jedince
s hlubokou korunou.
➢

U plochy 38 - po vybudování zasněžovací nádrže založit na zbývající části lesního
pozemku nové porostní okraje s vyšším zastoupením listnáčů – javoru klenu, buku
lesního, případně břízy. Je možné též využít modřín opadavý a jedli bělokorou. Tím
dojde ke snížení opadu do vodní nádrže.

➢

U ploch sjezdových tratí 4x8 – věnovat zvýšenou pozornost nově vzniklým porostním
stěnám. Za prvé zvýšit stabilitu porostů proti bořivým větrům a za druhé podpořit
vyšší druhovou pestrost dřevin z důvodu zvýšeného nebezpečí napadení porostů
hmyzími škůdci. Ve stávajících starších porostech zachovat v jejich nově vzniklých
porostních stěnách přimíšené listnáče a modříny. V proředěných a holých částech
vysazovat do nově vzniklých okrajů javory kleny, buky lesní případně modřín
opadavý. V nižší nadmořské výšce lze využít i jedli bělokorou. V horní části
v mladších porostech opět uvolňovat listnaté příměsi a případně modřín. Větším
rozvolněným vychovat jedince s hlubokou korunou. Ve zbývajících starších porostech
zachovat v jejich nově vzniklých porostních stěnách přimíšené listnáče a modříny.
V proředěných nebo holých částech vysazovat do nově vzniklých okrajů javory kleny,
buky lesní případně modřín opadavý.

➢

U plochy 5a8 – po realizaci lanové dráhy na lesních pozemcích založit nové porostní
stěny v pestré druhové skladbě s větším zastoupení javoru klenu.

➢

Postupně je třeba měnit druhou skladbu z čistých smrčin vnosem vhodných listnáčů
na daná stanoviště – javor klen, buk lesní, ve vyšších partiích bříza, jeřáb vtroušeně
jednotlivě. Citlivými sanačními a obnovnými zásahy postupně zvyšovat prostorovou
a druhovou diferenciaci porostů. Zakládat a pečovat o nové porostní stěny jako
důležitý stabilizační prvek lesních porostů.

➢

Po ukončení stavebních prací minimálně dvě vegetační období, monitorovat případné
zavlečení invazivních a expanzivních druhů rostlin, zejména vlčí bob mnoholistý,
netykavka žlaznatá a křídlatka japonská. V případě prostorové expanze těchto druhů
provést opatření na jejich likvidaci.

➢

Po ukončení platnosti rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků plnění funkcí lesa
vlastník (příp. uživatel) provede opatření k obnově funkcí lesa v obvyklém rozsahu.

B.
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
NEBO PTAČÍ OBLASTI
Hodnocení vlivů Změny č. 8 na území soustavy Natura 2000 (tj. EVL a PO) je
samostatnou součástí tohoto dokumentu – s názvem Hodnocení vlivů na lokality soustavy
Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava –
SAMOSTATNÝ SVAZEK.
Řídí se současnými platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění, stavebním zákonem a jeho prováděcími
vyhláškami. Požadavek na zpracování vyhodnocení vychází ze skutečnosti, že příslušný
orgán ochrany přírody – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství ve svém stanovisku k návrhu Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava,
čj. 65346/2019/OŽPZ/Le ze dne 2.10.2019 a následně čj. 14413/2020/OŽPZ/Le ze dne
19.2.2020 nevyloučil významný vliv na PO Králický Sněžník a AOPK ČR – Správa CHKO
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Jeseníky také nevyloučila významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost EVL
Králický Sněžník.
Hodnocení je zpracováno Mgr. Janem Losíkem, Ph.D., Schwitzerova 47, 779 00
Olomouc, který je držitelem autorizace MŽP ČR č.j. 630/279/05 podle § 45i zákona č. 114/92
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění s tímto závěrem:
Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava nemá významný negativní vliv na celistvost
a předměty ochrany EVL ani PO Králický Sněžník.

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ
NA
SKUTEČNOSTI
V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

ZJIŠTĚNÉ

Obec Dolní Morava leží v územní působnosti ORP Králíky, pro jehož SO byla v roce
2020 zpracována 5. úplná aktualizace ÚAP.
Vyhodnocení vlivů Změny č. 8 na skutečnosti zjištěné v ÚAP se zabývá vlivem
Změny č. 8 na tyto problémy formulované v závěru RURÚ ÚAP pro území obce Dolní
Morava (dle Návrhu na pořízení Změny č. 8 pro tuto změnu relevantní):
Kód
ZD06
ZT03
ZH16
O11
O13
–
–
–

Popis
průtah silnice III. (III/31227) třídy zastavěným
územím (hluk, emise, prašnost)
celé území není napojeno na kanalizaci
štola č. 1 DIAMO
poddolované území – grafit
poddolované území – radioaktivní suroviny
zastavěné území v záplavovém území (Q100)
Moravy a Tiché Orlice
orná půda ohrožená erozí - půdní bloky orné půdy
s více než 25% podílem půdy se sklonem nad 7°
zastavitelné plochy v záplavovém území (Q100)
Moravy a Tiché Orlice

Obec

Úroveň
problému

Dolní Morava

M

Dolní Morava
Dolní Morava
Dolní Morava
Dolní Morava
Dolní Morava, Králíky,
Lichkov, Mladkov
Červená Voda, Dolní
Morava, Králíky,
Lichkov, Mladkov
D. Morava, Králíky,
Lichkov, Mladkov

M
M
M
M
M
M
M

Pozn.: místní - M, nadmístní - N, republiková - R

Způsob řešení ve Změně č. 8:
ZD06 Změna č. 8 vymezením ostatních ploch pro dopravu podporuje využívání
komunikací mimo ZÚ alespoň v severní části obce.
ZT03

Řešeno již v ÚPO, Změna č. 8 vymezuje plochu pro centrální ČOV.

ZH16

Neovlivňuje řešení ÚPO ani Změny č. 8, které tento jev akceptují.

O11

Neovlivňuje řešení ÚPO ani Změny č. 8, které tento jev akceptují.

O13

Neovlivňuje řešení ÚPO ani Změny č. 8, které tento jev akceptují.

–

Změna č. 8 nevymezuje zastavitelné plochy v záplavovém území Moravy,
dosavadní zastavitelné plochy přehodnocuje pořizovaný ÚP,

–

převážná část orné půdy na svažitých pozemcích je využívána jako TTP.

Řešení Změny č. 8 využívá silných stránek území obce a příležitostí pro něj při
současném posilování slabých stránek a přispění k eliminaci hrozeb zejména pro pilíře
hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území při snaze o minimalizaci
negativního vlivu na pilíře životního prostředí.
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D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADECH
V průběhu zpracování Změny č. 8 nebyly zjištěny skutečnosti, které by byly ovlivněny
navrženým řešením a které by nebyly podchyceny v ÚAP SO ORP Králíky – 5. Úplná
aktualizace.

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
OBSAŽENÝCH
V POLITICE
ÚZEMNÍHO
ROZVOJE
NEBO
ZÁSADADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Obec Dolní Morava leží ve specifické oblasti republikového významu SOB3 –
Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník, vymezené v PÚR ČR, ve znění Aktualizací
č. 1, 2, 3 a 5.
Změna č. 8 není v rozporu ani s jednou z republikových priorit územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území, obsažených v čl. (14) až (32 PÚR ČR). Přiměřeně
jsou naplněny všechny priority, které jsou relevantní ve vztahu ke Změně č. 8, a to takto:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např.
i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů.
Všechny hodnoty území Změna č. 8 respektuje a civilizační hodnoty napomáhá
stabilizovat.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí
krajiny.
Změna č. 8 neovlivňuje podmínky pro rozvoj primárního sektoru při maximálním
zohlednění ochrany zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní
mechanizmy, 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.
Změna č. 8 vymezením nových ploch změn přispívá k prevenci nežádoucí míry
segregace.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
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které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením
a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Změna č. 8 přispívá k udržitelnému rozvoji území návrhem ploch, jež posilují
hospodářský pilíř území (podpora sportovního a turistického vyžití), a navazují na
stabilizované plochy stejného nebo obdobného způsobu využití.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Změna č. 8 koordinuje prostorová, odvětvová a časová hlediska.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné,
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000,
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod
a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny
i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Změna č. 8 umísťuje rozvojové plochy do míst, kde nebude jejich využitím významně
narušen krajinný ráz, biologická rozmanitost a kvalita životního prostředí.
(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 zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Změna č. 8 nevytváří v nezastavěném území nové bariéry, které by zhoršily migrační
prostupnost krajiny jak pro živočichy, tak pro člověka. Zároveň respektuje celkovou koncepci
ÚSES (na všech úrovních) stanovenou již v ÚPO, kterou nemění.
(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, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo,
lyžařská, hipo).
Změna č. 8 vymezením ploch sjezdových tratí, ostatních ploch pro dopravu,
parkoviště, ploch občanského vybavení posiluje rozvoj cestovního ruchu.
Změna č. 8 přispívá k naplnění priorit územního plánování stanovených PÚR
ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5.

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
Území obce Dolní Morava je součástí území Pardubického kraje řešeného v ZÚR Pk,
ve znění Aktualizace č. 3 a patří do specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník.
Z krajských priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
nevyplývají pro řešení Změny č. 8 požadavky, které by nebyly naplňovány již v dosavadním
účinném ÚPO.
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1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
(01)

Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj
Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost
a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování
územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve
využití území.
Změna č. 8 všechny hodnoty respektuje.

(03)

Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se
soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České
republiky, kterými jsou na území Pardubického kraje:
III. regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností: území obce s rozšířenou působností
Králíky.
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické
infrastruktury.

Změna č. 8 vytváří podmínky pro rozvoj hospodářské základny především v podpoře
cestovního ruchu, sportu a rekreace, a tím i nepřímo zvyšuje poptávku po doplňkových
službách, jež mohou být dalším zdrojem pracovních příležitostí pro místní obyvatele.
(06)

Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje.
Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační
funkce krajiny;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;
Změna č. 8 přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území respektuje a umožňuje jejich

rozvoj.
(08)

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

Změna č. 8 nenavrhuje plošně rozsáhlá území pro rozvoj hospodářských činností.
Vymezuje plochy, které navazují na stabilizované plochy stejného nebo podobného využití.
Změna č. 8 přispívá k naplnění priorit územního plánování stanovených
ZÚR Pk, ve znění Aktualizace č. 3.
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ
Vyhodnocení vlivů Změny č. 8 na zlepšování územních podmínek pro příznivé
životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
a jejich soulad.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hodnocení dle RURÚ:
Souhrnný stav územních podmínek je hodnocen jako dobrý.
Vliv Změny č. 8:
Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 8 nedojde ke zhoršení podmínek
příznivých pro životní prostředí.
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Hodnocení dle RURÚ:
Souhrnný stav územních podmínek je hodnocen jako dobrý.
Vliv Změny č. 8:
Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 8 dojde k posílení podmínek příznivých
pro hospodářský rozvoj.
SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ
Hodnocení dle RURÚ:
Souhrnný stav územních podmínek je hodnocen jako dobrý.
Vliv Změny č. 8:
Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 8 nedojde ke zhoršení podmínek
příznivých pro soudržnost společenství obyvatel území.
SOULAD ÚZEMNÍCH PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Cílem Změny č. 8 je v souladu s Návrhem na její pořízení především mírné
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území
a prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch. Cílem je tak upevnění
příznivých podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj i pro soudržnost
společenství obyvatel území obce. Celkově tak Změna č. 8 přispívá k udržení a posílení
vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území.
Závěr
Je možno konstatovat, že realizace Změny č. 8 nebude mít významný negativní vliv
na obyvatelstvo ani na životní prostředí a přispěje k hospodářskému a sociálnímu
rozvoji území obce.
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