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Prohlášení zpracovatele posudku:
Posudek o vlivech záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“ na životní prostředí (dále
jen „posudek“) jsem zpracoval jako držitel autorizace pro posuzování vlivů na životní prostředí
č.j.: 8939/1302/OPVŽP/96 (prodloužení, č.j. 82345/ENV/15) vydaného Ministerstvem životního
prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. jako držitel autorizace podle § 19 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.
Prohlašuji, že jsem se neúčastnil zpracování oznámení záměru ani dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí, posuzovanou dokumentaci jsem nepřepracovával ani nedoplňoval, a že
jsem ji posoudil v rozsahu stanoveném zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění.
Pro zpracování posudku jsem přizval nezávislé odborné konzultanty – Ing. Kláru Calábkovou, se
kterou jsem konzultoval problematiku hlukové zátěže a Mgr. Jana Losíka, Ph.D., se kterým jsem
konzultoval problematiku vlivů na přírodní složky ŽP.
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ÚVOD
Seznam použitých zkratek:
ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČNR

Česká národní rada

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHKOJ

Chráněná krajinná oblast Jeseníky

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

MÚ

Městský úřad

MŽP

Ministerstvo Životního prostředí

NPP

Národní přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR

Plán územního rozvoje

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚPO

Územní plán obce

VKP

Významný krajinný prvek

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí

Citovaná literatura:
Královec V., Kliment Z., Vlček L. 2016. Hodnocení retence vody v půdě v lesním a nelesním
prostředí. Zprávy lesnického výzkumu, 61,(3): 181-189.
Petříček V. & Plesník J. 2012: Významné krajinné prvky a ekologická stabilita. Ochrana přírody,
Zvláštní číslo Ekologická síť v ČR: 41-44.
Štrusa J. (2007): Ekologické aspekty sjezdového lyžování v Krkonoších. Správa Krnap. Vrchlabí.
Opera Corcontica. 44/2.
Všeobecné údaje:
Předmětem posudku je Dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí k záměru s názvem
Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná.
Dokumentace záměru byla zpracovaná dle §8 v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Zpracovaná
dokumentace
byla
oznamovatelem
předložena
Krajskému
úřadu
Moravskoslezského kraje, jako orgánu příslušnému podle §22, v souladu s §8 zákona č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění.
Dokumentaci k záměru zpracovala společnost Ekogroup Czech s.r.o. se sídlem 783 16 Dolany,
č.p. 52, konkrétně autorizovaná osoba Ing. Pavla Žídková a RNDr. Marek Banaš, Ph.D. za
spolupráce Mgr. Evy Jiráskové, Ing. Mariána Horvátha, RNDr. Vladimíra Suka a Mgr. Radima
Kočvary.
Uvedený záměr „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“ podléhá posuzování vlivů na ŽP na
základě přílohy č. 1, kategorie II, bodu 10.7: Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související
zařízení (změna stávajícího záměru).
Podklady pro zpracování posudku:
•

Dokumentace k záměru Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná (Ekogroup Czech
s.r.o., 03/2017), včetně příloh:
o Hluková studie (RNDr. Suk, Ing. Kucielová, Ph.D., 08/2016).
o Lesnické odborné posouzení (Ing. Horváth, 08/2016).

•

Vyjádření k dokumentaci záměru, předáno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje,
06/2017.

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I.1

NÁZEV ZÁMĚRU

Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná
I.2

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměr řeší plošné rozšíření stávající sjezdové trati v lyžařském areálu Kopřivná o 29 344 m2
(stávající plocha sjezdové trati je přibližně 55 000 m2), bez navýšení kapacity areálu.
Předkládaný záměr zahrnuje i doplnění stávající sítě technického zasněžování a umělého
osvětlení.
I.3

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky, p.č.:

Moravskoslezský
Malá Morávka
Malá Morávka
1396/1, 1166, 1167, 1170/1, 1174/1, 1164/4, 1435/1, 1396/34

Umístění záměru je patrno z následujícího zákresu (převzato z dokumentace):
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I.4

OBCHODNÍ FIRMA OZNAMOVATELE

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Malá Morávka 122
793 36 Malá Morávka
I.5

IČ OZNAMOVATELE

268 64 924
I.6

SÍDLO (BYDLIŠTĚ) OZNAMOVATELE

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Malá Morávka 122
793 36 Malá Morávka
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Mgr. Karel Ležatka, místopředseda představenstva
9. května 898, 742 83 Klimkovice
Tel.: 736 606 404
E-mail: advokat@haudit.cz
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II.

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

II.1

ÚPLNOST DOKUMENTACE

Posudek hodnotí dokumentaci záměru „Rozšíření stávající sjezdové tratě Kopřivná“ (dále jen
dokumentace), která byla zpracována podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění, s náležitostmi a v rozsahu přílohy č. 4 zákona. Dokumentace
byla zpracována Ing. Pavlou Žídkovou, držitelkou autorizace ke zpracování dokumentace a
posudku rozhodnutím MŽP č.j. 4094/435/OPVŽP/95, s prodloužením autorizace, č.j.
40285/ENV/06, č.j. 34671/ENV/11, č.j. 33369/ENV/16.
Na základě zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje závěr, že záměr má
významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona. V závěru
zjišťovacího řízení (ze dne 24. 10. 2016 č.j.: MSK 118232/2016) dle § 7 citovaného zákona KÚ
požaduje, aby byla dokumentace zaměřena především na podrobné vyhodnocení relevantních
připomínek a problémových okruhů, které byly předmětem doručených připomínek k oznámení
záměru a v přílohách závěru zjišťovacího řízení. Byl vznesen požadavek, že v dokumentaci je třeba
se důkladně zaměřit na vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí
dotčeného území, na lesní porosty, na zvláště chráněné druhy, riziko zvýšené eroze, vodní režim
lokality a vliv osvětlení na okolní faunu, atd. Dále bylo v závěru zjišťovacího řízení požadováno
navrhnout reálná a účinná opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů
na životní prostředí. Rovněž Krajský úřad dále doporučil zpracování variantního řešení záměru.
Vypořádání připomínek, které bylo požadováno v závěru zjišťovacího řízení, je zpracováno v úvodní
kapitole dokumentace.
Dokumentace rovněž obsahuje zdůvodnění potřeby záměru, kde popisuje potřebu rozšířit
sportovně rekreační zázemí v této oblasti s využitím lokalit, které jsou dle ÚPD obce vhodné ke
sportovně rekreačním aktivitám. Záměr využívá lokalitu, která v současnosti již ke sportovně
rekreačním účelům slouží. Pro lyžařský areál Kopřivná je rozšíření sjezdové dráhy nutné zejména z
důvodu rozložení návštěvníků přepravovaných stávající lanovou dráhou na větší plochu lyžařských
tratí, čímž se zvýší komfort i bezpečnost návštěvníků.
Záměr je předložen v jedné variantě, která je z hlediska rozsahu i technologie optimální a z hlediska
ovlivnění životního prostředí nejšetrnější. Záměr je lokalizován severně od průseku pro lanovou
dráhu, na plochách územním plánem obce určených pro sjezdové lyžování. Navrhovaná varianta je
v textu srovnávána s tzv. nulovou variantou – tedy se zachováním stávajícího stavu, což však není
pro rozvoj stávajícího lyžařského areálu perspektivní.
Dokumentace vlivů záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“ na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“) je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům výše uvedeného zákona.
Celá dokumentace investičního záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP
v platném znění má dvě části podle fází, kterými prošel vývoj řízení dle zákona. První fází bylo
zpracované „oznámení“ ze září 2016, na které bylo provedeno zjišťovací řízení. Druhou fází byla
zpracovaná „dokumentace“ ve smyslu zákona č., 100/2001 Sb. v platném znění z března 2017,
která reflektuje závěry zjišťovacího řízení.
Posudek k Dokumentaci o posouzení vlivů na ŽP
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Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele posudku
vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a s ohledem na doložené přílohy:
•

Příloha č. 1:

Celková situace stavby – západní poloviny území,

•

Příloha č. 2: Stanovisko Správy CHKO Jeseníky podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.,

•

Příloha č. 3: Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace,

•

Příloha č. 4: Hluková studie (Suk 2016): Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná
Malá Morávka - vliv hluku z výstavby a provozu,

•

Příloha č. 5: Lesnické odborné posouzení (Horváth 2016): SKI areál Kopřivná
– posouzení vlivu rozšíření sjezdové dráhy na lesní porosty a vliv odlesnění na
změnu odtokových poměrů,

dostačující pro možnost posoudit vlivy předmětného záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Rozsah a
obsah dokumentace je vcelku vyvážený, podrobnosti jsou soustředěny do přehledné přílohové
části dokumentace.
Zvýšená pozornost byla oprávněně věnována těm složkám životního prostředí, které by mohly
být realizací záměru ovlivněny, tedy zejména na lesní porosty, na zvláště chráněné druhy, riziko
zvýšené eroze, vodní režim lokality, vliv osvětlení na okolní faunu, atd.
Z metodického hlediska se dokumentace správně soustřeďuje na rozhodující aspekty spojené
s posuzovaným záměrem a odpovídá zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Dokumentace podrobně a s podporou přílohové části, hodnotí veškeré vlivy na jednotlivé složky
životního prostředí. V dokumentaci je rovněž podrobně popsán stávající stav složek životního
prostředí.
Vlastní náplň příslušných částí dokumentace je komentována zpracovatelem posudku v dalších
kapitolách posudku.
Shrnutí hodnocení zpracovatele posudku:
Dokumentace je zpracována na základě § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění, v rozsahu přílohy č. 4 a z tohoto pohledu odpovídá
požadavkům citovaného zákona.
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“ na
životní prostředí považuje zpracovatel posudku v této etapě přípravy záměru za dostačující
pro možnost posoudit vlivy na životní prostředí, formulovat návrh stanoviska pro
příslušný úřad – Krajský úřad Moravskoslezského kraje a ukončit proces posuzování vlivů na ŽP
podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Dokumentace se věnuje všem rozhodujícím aspektům vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
spojeným s posuzovaným záměrem, správně se soustřeďuje na rozhodující vlivy a odpovídá po
metodické stránce zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a

Posudek k Dokumentaci o posouzení vlivů na ŽP

9

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná

veřejné zdraví. Celkově lze posuzovanou dokumentaci hodnotit z hlediska jejího obsahu
a kvality jako podrobnou, kvalitně zpracovanou, standardní a vyváženou.
Připomínky, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci a týkaly se vlivů posuzovaného
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, jsou standardně řešitelné v rámci další přípravy
záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících z procesu posuzování vlivů na životní
prostředí, v příslušných následných správních řízeních v přípravném procesu posuzovaného
záměru.
Z komplexního hlediska jde proto o sladění zájmů investora na zajištění jeho podnikatelských
aktivit a na zabezpečení odpovídající ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Na závěr lze konstatovat, že byla ověřena kompletnost dokumentace a vyhodnoceno dodržení
formálních náležitostí stanovených zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění.
II.2

SPRÁVNOST ÚDAJŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTACI VČETNĚ POUŽITÝCH METOD
HODNOCENÍ

Úryvky či citace z dokumentace a příloh jsou psány kurzívou.
Úvod
V úvodní kapitole zpracovatel dokumentace stručně popisuje cíl posouzení, jeho zadání a
postup vypracování posouzení vlivů na ŽP. Dále je uvedeno vypořádání připomínek ze
zjišťovacího řízení.
A. Údaje o oznamovateli
Zpracovatel standardně uvádí údaje vyžadované přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na ŽP v platném znění.
B. Údaje o záměru
B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona
Název záměru: Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná.
Zařazení záměru:
Kategorie II, bod 10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení (změna
stávajícího záměru).
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o plošné rozšíření stávající sjezdové trati v lyžařském areálu Kopřivná o 29.344 m2
(stávající plocha sjezdové trati činí přibližně 55.000 m2) bez navýšení kapacity areálu.
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Předkládaný záměr zahrnuje i doplnění stávající sítě technického zasněžování a umělého
osvětlení. Při realizaci tohoto záměru nedojde k navýšení kapacity areálu ani k navýšení počtu
parkovacích míst.
V této kapitole dokumentace není uvedeno, že dojde k doplnění umělého osvětlení, nicméně
v ostatních kapitolách dokumentace je s doplněním umělého osvětlení počítá a v návrhu
stanoviska jej rovněž uvádím.
B.I.3 Umístění záměru
Záměr se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malá Morávka, k.ú. Malá Morávka, v místě
stávajícího lyžařského areálu Kopřivná, v místní části zvané Dlouhé díly. V lokalitě záměru se v
současnosti nachází lesní porost navazující na průsek pro lanovou dráhu.
Dále jsou v kapitole vypsány pozemky dotčené záměrem včetně uvedení parcelních čísel,
vlastníků pozemků a druhu pozemků, včetně navazujícího zákresu plánovaného rozšíření
sjezdové trati do podkladu leteckého snímku. Zde je vyznačen stávající lyžařský areál a jeho
navržené rozšíření.
B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Kapitola popisuje vazbu záměru na podmínky ve stávajícím území. Popisuje záměry, které by
mohly s posuzovaným záměrem mít kumulativní a synergické vlivy, např. na lesní porosty,
dopravní zatížení, atd. Jedná se zejména o obdobné záměry v údolí Karlova pod Pradědem,
přibližně 1,7 km vzdušnou čarou, kde je koncentrace sjezdových tratí a lyžařských tratí největší.
Jižně od záměru se nachází málo vybavená starší sjezdová trať s nízkou kapacitou. Kumulativní a
synergické vlivy z hlediska dopravního, hlukového a imisního zatížení nebudou navýšeny nad
stávající úroveň. Oznamovatel nenavýší kapacitu areálu, pouze hodlá zkvalitnit své služby v
rámci stávajícího rozsahu. Zůstává zachována stávající přepravní kapacita lanové dráhy a
lyžařského vleku i kapacita zasněžovací technologie, která je dána platným povolením k odběru
povrchových vod z Bělokamenného potoka a technickou kapacitou čerpací stanice (dojde pouze
k prodloužení potrubí k čerpání povrchových vod od místa čerpání k zasněžovací technologii). V
souvislosti s realizací záměru nedojde ani k navýšení počtu parkovacích míst pro návštěvníky,
což je za současného stavu jediný možný způsob regulace návštěvnosti areálu. Dále je
v dokumentaci uvedena přehledná situace sjezdových tratí v širším území.
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant
Dokumentace rovněž popisuje zdůvodnění potřeby záměru, kde uvádí potřebu rozšířit sportovně
rekreační zázemí v této oblasti s využitím lokalit, které jsou dle ÚPD obce vhodné ke sportovně
rekreačním aktivitám. Záměr využívá lokalitu, která v současnosti již ke sportovně rekreačním
účelům slouží. Pro lyžařský areál Kopřivná je rozšíření sjezdové dráhy nutné zejména z důvodu
rozložení návštěvníků přepravovaných stávající lanovou dráhou na větší plochu lyžařských tratí,
čímž se zvýší komfort i bezpečnost návštěvníků.
Záměr je předložen v jedné variantě, která je z hlediska rozsahu i technologie optimální a z hlediska
ovlivnění životního prostředí nejšetrnější. Záměr je lokalizován severně od průseku pro lanovou
dráhu, na plochách územním plánem obce určených pro sjezdové lyžování. Navrhovaná varianta je
v textu srovnávána s tzv. nulovou variantou – tedy se zachováním stávajícího stavu, což však není
pro rozvoj stávajícího lyžařského areálu perspektivní.
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Zdůvodnění potřeby záměru je popsáno i s odkazem na soulad s platným územním plánem obce
Malá Morávka (Změna č. 5 ÚP) a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Předmětem záměru je rozšíření plochy sjezdových tratí a rozšíření stávajícího systému umělého
zasněžování a osvětlení.
Dokumentace stručně, ale výstižně uvádí popis technického a technologického řešení záměru.
Popisuje provedení lesního průseku a jeho rozsah, do morfologie terénu nebude zasahováno.
Rozšíření stávající sítě zasněžování bude v intencích stávající kapacity a bude v souladu
s platným povolením k nakládání s vodami, které vydal MÚ Rýmařov.
Systém osvětlení pro večerní lyžování bude zajištěn reflektory, které budou osazeny tak, aby
osvětlovaly pouze sjezdovou trať a budou v provozu pouze v zimním období do 21:00 h.
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru
Předpokládaný termín realizace stavby je uveden na III. čtvrtletí roku 2017, může být
aktualizován na základě termínů povolovacích procesů záměru.
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávních celků
Územně samosprávné celky - Obec Malá Morávka a Moravskoslezský kraj jsou uvedeny.
B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat.
V textu dokumentace je uveden přehled navazujících řízení.
B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Záměr neklade nárok na zábor pozemků ZPF.
Dále je v dokumentaci popsán zásah do PUPFL o celkové rozloze 29.344 m2. Plocha odlesnění je
shodná s plochou dočasného záboru.
B.II.2 Voda
V této kapitole je uvedeno, že pro odběr vody bude využita stávající přípojka s napojením na
stávající odběrné místo (Bělokamenný potok) v množství, které nepřevýší platné povolení
k odběru vody (172.800 m3/rok), při dodržení podmínky zachování minimálního průtoku vody
ve vodoteči. Na základě hlášení Povodí Odry, s.p. bylo v roce 2016 odebráno cekem 89.000 m3
vody. Z tohoto množství lze usuzovat, že při poměrném zvýšení odběru pro zvětšenou plochu
sjezdovky bude množství stanovené v uděleném povolení pro zvětšenou plochu lyžařského
areálu dostačující.
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Je uvažováno pouze s navýšením stávajícího odběru elektrické energie o cca 15 % pro osvětlení
rozšířené plochy sjezdovky.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava na staveniště ve fázi realizace záměru bude realizována po stávající komunikaci.
Dokumentace uvádí, že při provozu areálu budou využity stávající parkovací a odstavné plochy,
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jejichž kapacita nebude navýšena. Je rovněž deklarováno tvrzení, že oznamovatel nehodlá
žádným způsobem navyšovat kapacitu stávajícího areálu, veškeré úpravy směřují pouze ke
zkvalitnění poskytovaných služeb.
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Za předpokladu nezvyšování kapacity areálu lze souhlasit s údaji v dokumentaci, že bude
navýšen pouze liniový zdroj znečišťování ovzduší spojený s rozšířením upravované plochy
sjezdovky, což je vliv minimální.
B.III.2 Odpadní vody
Za předpokladu nezvyšování kapacity areálu – bez vlivu.
B.III.3 Odpady
Kapitola odpady popisuje podmínky nakládání s odpady, uvádí soupis odpadů vznikajících ve
fázi výstavby a ve fázi provozu záměru. Kapitola je zpracována velmi podrobně a zahrnuje
povinnosti dané platnou legislativou o nakládání s odpady. Mohl by být uveden rovněž odhad
množství jednotlivých druhů odpadů, ale tento údaj není pro posuzovaný záměr nezbytný.
B.III.4 Ostatní (hluk, vibrace, záření, pachové látky a jiné výstupy)
Pro posouzení vlivu hluku z provozu rozšířeného lyžařského areálu Kopřivná v Malé Morávce v
chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb byla zpracována
hluková studie (Příloha č. 4, Suk 2016). Hlavní zjištění z této hlukové studie jsou uvedena v
dokumentaci, plné znění hlukové studie je k dispozici v příloze dokumentace.
V dokumentaci jsou popsány liniové zdroje hluku (doprava návštěvníků a obslužných vozidel,
lyžařský vlek a lanovka, provoz rolby při úpravě sjezdovek), plošné zdroje hluku (plocha
staveniště v období výstavby) a bodové zdroje hluku (sněžná děla pro výrobu umělého sněhu).
Vlastní výpočet ekvivalentních hladin hluku byl vypočten pro 5 výpočtových bodů – nejbližších
objektů hygienické ochrany.
Vibrace ovlivňující okolí se při provozu záměru nebudou vyskytovat.
V rámci výstavby ani provozu lyžařského areálu se nebude vyskytovat žádný zdroj
radioaktivního ani elektromagnetického záření. Při výstavbě ani provozu lyžařského areálu se
nebude vyskytovat žádný zdroj pachových látek.
B.III.5 Doplňující údaje (významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Záměr nevyžaduje zásahy do reliéfu terénu, po odstranění dřevin a jejich kořenů budou
prohlubně po stromech vyrovnány a terén ponechán v původní niveletě.
Dokumentace uvádí, že zásahy do krajiny budou pouze lokálního rozsahu a projeví se jen
místním odstraněním dřevin na lesních pozemcích v návaznosti na průsek pro stávající lanovou
dráhu. Z tohoto důvodu bude ovlivnění krajinného rázu jen lokální, bez dopadu na dálkové
pohledy.
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
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V kapitole je uveden podrobný výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území, který je dále rozpracován v dalších kapitolách dokumentace.
C.I.1 Dosavadní využívání území a priority jeho udržitelného využívání
V dokumentaci stručně, ale výstižně popsáno.
C.I.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Za přírodní zdroje v lokalitě záměru lze považovat dřevní hmotu, nacházející se na pozemcích
určených k rozšíření sjezdových tratí. V případě ukončení využívání území pro sportovní využití
má tento přírodní zdroj vysokou schopnost regenerace.
C.I.3 Další významné charakteristiky území
Územní systém ekologické stability je v dokumentaci podrobně popsán, a to na nadregionální,
regionální i lokální úrovni. Jsou uvedeny rovněž vzdáleností těchto území od místa realizace
záměru, které jsou dostatečné.
Zvláště chráněná území:
Lyžařský areál Kopřivná se nachází převážně ve III. zóně a částečně i ve IV. zóně CHKO Jeseníky
(rozloha CHKO: 74 tis. ha, kód dle ÚSOP 83, vyhlášena dne 19.6. 1969). Plánované rozšíření trati
se nachází na území III. zóny CHKO Jeseníky.
NPP Javorový vrch (rozloha 84,2 ha, kód dle ÚSOP 5326, vyhlášena dne 6.8. 2009) je od místa
realizace záměru umístěn cca 1 km severním směrem.. V okruhu do 2 km leží ještě PP
Morgenland (rozloha 1,83 ha, kód dle ÚSOP 2244, vyhlášena dne 3.12.2002).
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti:
Zájmové území se nachází v ptačí oblasti Jeseníky (kód lokality CZ0711017), jež má rozlohu 52
165 ha a byla vyhlášena nařízením vlády č. 599/2004 Sb. PO Jeseníky se nachází v pohraniční
oblasti severní Moravy mezi obcemi Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka,
Rýmařov, Sobotín, Jeseník a Písečná. Ptačí oblast zaujímá cca 70 % území CHKO Jeseníky.
Celkově je území přibližně 42 km dlouhé a v nejširším místě 23 km široké. Předmětem ochrany
jsou dva druhy ptáků: chřástal polní (Crex crex) a jeřábek obecný (Bonasa bonasia) a jejich
biotop. Cca 1 km severním směrem od plánovaného záměru leží EVL Javorový vrch, kde jsou
předmětem ochrany EVL netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis
myotis) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).
Možné ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 předloženým záměrem bylo vyloučeno
stanoviskem Správy CHKO Jeseníky dle §45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (č. j.
01215/OM/16 ze dne 22.7.2016 - viz Příloha 2 dokumentace). Správa CHKO uvádí, že výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky nebyl v zájmové lokalitě zjištěn a ani charakter biotopů
není vhodný pro hnízdění či trvalejší pobyt těchto druhů.
Přírodní parky se v lokalitě záměru nevyskytují.
V řešeném území ani v jeho blízkém okolí není žádná z ploch registrovaných jako VKP podle § 6
zák. č. 114/1992 Sb.
V dokumentaci je dále věnována pozornost popisu území ve vztahu k územím historického,
kulturního či archeologického významu, územím hustě zalidněným a územím využívaných nad
míru únosnosti.
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C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1 Ovzduší a klima
Popis ovzduší je v dokumentaci popsáno dostatečným způsobem s odkazem na zdroj ČHMÚ.
C.II.2 Voda
Dokumentace uvádí relevantní údaje.
C.II.3 Půda
Dokumentace uvádí přehled druhů pozemků v širším území posuzovaného záměru.
C.II.4 Geologie a geomorfologie
Dokumentace uvádí geomorfologické zatřídění území posuzovaného záměru. V území se
nenacházejí ložiska nerostných surovin.
C.II.5 Fauna a flóra
Zpracovatelé dokumentace EIA svojí odbornou erudicí zajišťují kvalitně zpracovaný přehled
fauny a flóry v dotčeném území. Zpracovatelé rovněž uvádí, že jako podklad pro zpracování
dokumentace bylo vycházeno z dříve zpracovaných průzkumů.
Dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR (AOPK 2014a) se v prostoru navržené sjezdové tratě
přírodní biotopy nevyskytují. V dokumentaci uvedený popis vegetace na ploše vychází z
terénního průzkumu v době zpracování dokumentace (srpen - září 2016, březen 2017) a
dřívějších průzkumů zájmového území a blízkého okolí z let 2006, 2012, 2013 a 2014.
V podrostu olšiny bylo v létě 2016 zaznamenáno na čtyřech místech celkem pět kvetoucích
jedinců prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v
platném znění zvláště chráněným druhem v kategorii ohrožený. Uvedený zvláště chráněný druh
byl zjištěn v okrajových částech podmáčené olšiny.
Vzhledem k tomu, že v místě výskytu prstnatce Fuchsova dojde k sanaci lesního porostu, včetně
odstranění pařezů (možný zásah do biotopu druhu), je třeba s příslušným orgánem ochrany
přírody – Správou CHKO Jeseníky vyřešit otázku udělení výjimky ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněného druhu v kategorii „ohrožený“ – prstnatce Fuchsova dle zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění. Po případném udělení výjimky by bylo vhodné všechny jedince
odborně přemístit do obdobně vhodného biotopu v této lokalitě. Nabízí se bezprostředně
sousedící podmáčená olšina jižně a severně navazující na navržené rozšíření sjezdovky.
Navazující mokřadní olšina nabízí dostatečně příhodné připomínky pro existenci druhu.
Z terénního průzkumu vyplývá, že budoucí kácení lesního porostu pro účely nové sjezdové tratě
se uvedené podmáčené olšiny dotkne pouze v malém rozsahu. Relativně nejcennější část
porostu a mokřadních biotopů se nachází jižně od navržené plochy sjezdové tratě, kde nedojde k
jejich negativnímu dotčení. Tento porost zůstane bez zásahu.
Zbývající části lesních porostů na rozšiřované sjezdové trati jsou tvořeny smrkovými tyčovinami
až kmenovinami s hustým zápojem a minimem podrostu.
V prostoru navržené nové sjezdové tratě a v jejím širším okolí byl v roce 2006 proveden
podrobný zoologický průzkum, který byl v letech 2013, 2014 a 2016 aktualizován. Původní
průzkum v r. 2006 byl zaměřen na tehdejší záměr výstavby lanové dráhy v původně plánovaném
rozsahu až na úbočí Kopřivné. Ochranářsky významnější druhy živočichů uvedené v původním
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průzkumu a případně zjištěné v dalších letech se vyskytují převážně mimo aktuální zájmové
území navržené nové sjezdové tratě. V území bylo v minulosti také provedeno naturové
hodnocení dle §45i (Banaš 2006), které konstatovalo, že realizace projektového záměru
(výstavba lanové dráhy a sjezdové trati na vrchol Vápenná) nebude znamenat významně
negativní ovlivnění lokalit a předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000, včetně ptačí oblasti
Jeseníky.
Na základě všech podkladových materiálů je v dokumentaci vypracována přehledná tabulka
zjištěných druhů živočichů v širším zájmovém území, včetně určení stupně ohrožení. Podstatná
je skutečnost, že uvedené zvláště chráněné a cenné druhy nebyly zjištěny přímo v prostoru
navržené nové sjezdové tratě.
C.II.6 Ekosystémy, krajina
Kapitola je v dokumentaci podrobně řešena včetně popisu návaznosti na Aktualizaci č. 1. ZÚR
Moravskoslezského kraje, ÚAP ORP Rýmařov a PÚR ČR 2008.
C.II.7 Obyvatelstvo
V současnosti má obec Malá Morávka 667 stálých obyvatel. Turistická atraktivita řešeného
území a jeho okolí je značná a vede k sezónnímu navýšení počtu návštěvníků zejména v zimním
období.
C.II.8 Hmotný majetek
Pozemky, na kterých se rozkládá navržený areál Kopřivná, a které budou dotčeny navrženým
záměrem, jsou ve vlastnictví České republiky, jejich správcem je státní podnik Lesy ČR s.p.
C.II.9 Kulturní památky
V místě stavby se nenalézají archeologické, architektonické ani historické památky. Nenacházejí
se zde žádné kulturní památky, které by vyžadovaly zvláštní ochranu či záchranu před vlastní
stavbou či jejím provozem.
C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Kvalita životního prostředí je podrobně zpracována v předchozích kapitolách dokumentace
včetně samostatných příloh. V této kapitole jsou stručně shrnuty relevantní údaje z předchozích
kapitol.
D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo
Jsou uvedeny vlivy na obyvatelstvo – zvýšení hlukové zátěže po dobu tavebních prací, vliv na
pohodu obyvatel rozšířením systému umělého osvětlení. Na druhé straně bude mít záměr
mírně pozitivní vliv zvýšením bezpečnosti návštěvníků lyžařského areálu. Negativní vlivy záměru
budou minimalizovány či kompenzovány - stavební práce budou prováděny pouze v denní
dobu, stanovení vzdálenosti sněžných děl od zástavby, nasměřování reflektorů umělého
osvětlení a jejich stínění, atd.
Posudek k Dokumentaci o posouzení vlivů na ŽP
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Záměr neobsahuje nový zdroj znečišťování ovzduší, kapacita areálu zůstává nezměněna.
D.I.3 Vliv na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky
K záměru je zpracována hluková studie, která je v přílohové části dokumentace. Z výpočtů
hlukové studie vyplývá, že za dodržení konkrétních opatření (vzdálenosti sněžných děl od
zástavby) nebude docházet k překračování platných limitů daných platnými předpisy.
Hluková studie hodnotí období výstavby, kdy uvažuje s hlukem stavebních strojů a motorových
pil v místě staveniště, kdy pro výpočtový modul byl brán nejnepříznivější stav, kdy všechny
mechanismy jsou v činnosti současně, včetně odvozu vytěženého dřeva.
Dále hluková studie hodnotí běžný provoz areálu, kde do výpočtů uvažuje hluk z lanovky a
lyžařského vleku, včetně pohybu osobních automobilů na parkovišti.
Další výpočtový stav je proveden pro provoz umělého zasněžování, kdy je uvažováno s použitím
všech 9 ks stacionárních děl a 5 ks mobilních sněhových děl. Zasněžování sjezdovky probíhá
v průměru 14 dnů za sezónu.
Rovněž je proveden výpočet hluku při úpravě lyžařské tratě, kdy budou v provozu 2 rolby,
pomocí nichž bude technický sníh rozmístěn na sjezdovku a upraven její povrch.
Vlivy na hlukovou situaci jsou na základě hlukové studie charakterizovány jako podlimitní, trvalé
po dobu provozu záměru a v plné míře vratné.
Za zpracovatele posudku uvádím, že vlivy na hlukovou situaci jsou popsány a uvedeny
dostatečně, se závěry hlukové studie lze souhlasit.
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody a klima
Potenciálně největší vliv na povrchové vody má umělé zasněžování areálu. Maximální
předpokládaný odběr odpovídá platnému povolení k jímání povrchových vod a nebude nijak
navýšen. V areálu používaný odběrný objekt z toku Bělokamenného potoka automaticky
zachovává minimální zůstatkový průtok v toku, neboť nátok vody přes přelivnou hranu do
odběrného objektu je umožněn až po jeho převedení v případě dostatečné výšky hladiny vody v
toku. Průtokoměrem v objektu čerpací stanice mimo profil koryta toku je snímán okamžitý
průtok i celkový odběr vody do systému zasněžování. Tento systém tak umožňuje přesnou
kontrolu dodržování platného povolení k odběru povrchových vod a zajištění minimálního
zůstatkového průtoku v toku.
Podzemní vody nebudou záměrem nijak ovlivněny. Prostor olšiny ve střední části dotčeného
území je značně podmáčený. S ohledem na zachování vodního režimu dotčeného území jsou v
kapitole D.IV Dokumentace uvedena opatření eliminující dotčení vodního režimu řešeného území
a navazujícího segmentu olšiny směrem na sever.
Výše je uveden výtah z kapitoly dokumentace, zpracovatel posudku s vyhodnocením vlivů
souhlasí.
D.I.5 Vlivy na půdu
Půdní prostředí bude ovlivněno pouze maloplošně, v místech vedení podzemních rozvodů a v
místech sanovaných pařezů po vykácených stromech. U pozemků PUPFL je třeba požádat o
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dočasné odnětí dotčených částí pozemků. U dotčených pozemků nebude zasahováno do
půdního pokryvu.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou v dokumentaci považovány za nevýznamné,
jednorázové, po ukončení provozu záměru vratné. S tímto tvrzením lze souhlasit.
D.I.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Odlesnění dotčené plochy je třeba hodnotit jako zásah do VKP, jedná se však převážně o
obnovitelný hospodářský les, jehož vykácení nezpůsobí podstatné změny negativního charakteru
v biologické rozmanitosti, struktuře ani funkci ekosystému. Redukce relativně hodnotnějšího
porostu mokřadní olšiny ve střední části zájmového území nepřesáhne plochu 2.288 m2 (tedy
28,29 % z celkové plochy olšiny), což je ve shodě s požadavky Správy CHKO Jeseníky. Dle
zpracovaného lesnického posouzení se v důsledku odlesnění dotčené části lesa (segmenty I., II.,
III. a V.) neočekává vzhledem ke stáří okolních porostů (30 – 60 let) ohrožení bořivými větry. Jako
problematičtější se jeví nevhodná skladba stávajících lesních porostů s převahou smrku a
relativně špatný zdravotní stav porostů. Riziko negativního ovlivnění zbylých porostů bořivými
větry je eliminováno navrženými opatřeními.
Důslednou podporou tvorby lučních společenstev na odlesněných plochách mohou tyto
nabídnout srovnatelný retardační efekt a tím minimalizovat riziko změny stanovištních
podmínek v přilehlých porostech. Vzhledem ke stupni zápoje a uniformní dřevinné skladbě je v
současnosti bylinná synuzie z hlediska druhové diverzity i pokryvnosti na většině posuzovaných
lesních úseků chudá.
V rámci hodnoceného projektu je ve shodě s požadavky Správy CHKO Jeseníky navržena na nově
vzniklé hraně lesa výsadba místních tradičních druhů dřevin. Ve stanovisku Správy CHKO je
konkrétně uvedena podmínka, že investor předloží k odsouhlasení návrh výsadby stanovištně
odpovídajících dřevin v nově vytvořeném okraji lesních porostů (např. buk, javor, jedle, jeřáb,
jasan, třešeň ptačí apod.). Dřeviny budou vysázeny v linii a výška sazenic se bude pohybovat v
rozmezí 0,5 – 1 m, o výsadbu bude pečováno další tři roky.
Všechna uvedená opatření byla navržena tak, aby v době platnosti dočasného vynětí z PUPFL
byla podpořena biologická různorodost, zvýšena ekologická stabilita a po ukončení doby
platnosti dočasného vynětí z PUPFL bylo možné v co nejkratší době odlesněným stanovištím
navrátit schopnost plnit deklarované funkce.
Přímo v prostoru plochy učené pro rozšíření sjezdové tratě byl při aktuálním průzkumu
zaznamenán výskyt pěti jedinců prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii), který je dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění zvláště chráněným druhem v kategorii ohrožený.
Vzhledem k tomu, že v místě výskytu prstnatce Fuchsova dojde k sanaci lesního porostu, včetně
odstranění pařezů (možný zásah do biotopu druhu), je třeba s příslušným orgánem ochrany
přírody – Správou CHKO Jeseníky vyřešit otázku udělení výjimky ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněného druhu v kategorii „ohrožený“ – prstnatce Fuchsova dle zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění. Po případném udělení výjimky by bylo vhodné všechny jedince
odborně přemístit do obdobně vhodného biotopu v této lokalitě. Nabízí se bezprostředně
sousedící podmáčená olšina jižně a severně navazující na navržené rozšíření sjezdovky.
Navazující mokřadní olšina nabízí dostatečně příhodné připomínky pro existenci druhu.
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Lesní porosty na většině dotčené plochy nepředstavují ochranářsky cenné biotopy, protože se
jedná o stejnověké smrkové monokultury bez kvalitního podrostu. Jediným prvkem zvyšujícím
biodiverzitu dotčeného území je mokřadní olšina s výskytem ohroženého prstnatce Fuchsova. V
průběhu posuzování bylo zjištěno, že dotčení lesních porostů nebude takového rozsahu, aby v
dané lokalitě došlo ke snížení biodiverzity organismů vázaných na lesy. Význam smrkových
monokultur pro ekologickou stabilitu řešeného území je zanedbatelný. Je proto možné
konstatovat, že realizace plánovaného záměru výrazně neoslabí ekologicko stabilizační funkce
daného území. Ke zmírnění působení negativního vlivu na okolní lesní ekosystémy byla
navržena zmírňující opatření, jejichž realizace zajistí, že dopad záměru nebude přestavovat
významné ovlivnění přírodního prostředí v zájmovém území a jeho okolí. K zásahu do biotopu
prstnatce Fuchsova bude nezbytné zajištění výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněného druhu v kategorii „ohrožený“ dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Součástí vydané výjimky by měla být i opatření pro snížení negativního
vlivu. V daném případě se nabízí záchranný transfer ohrožených jedinců. Zároveň nelze vyloučit,
že tento druh spontánně neosídlí vlhké narušené plochy na sjezdovce, protože se nejedná o
striktně lesní orchidej.
D.I.8 Vlivy na krajinu
Rozšíření stávajícího průseku – vykácení části lesního porostu pro novou sjezdovku nebude mít
za následek významné narušení krajinného rázu a jeho zákonných kritérií, ovlivnění krajinného
rázu bude jen lokální, bez dopadu na dálkové pohledy.
Vlivy na krajinný ráz jsou považovány svým rozsahem a významem za nízké, trvalé po dobu
trvání záměru, v plné míře po ukončení jeho provozu vratné.
D.I.9 Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Částečně ovlivněny budou všechny pozemky, na nichž se plánuje rozšíření sjezdové trati. Před
realizací záměru bude nutné od vlastníků získat souhlas se zásahy do těchto pozemků. Hmotný
majetek mimo řešené pozemky nebude poškozen ani negativně ovlivněn nad míru danou
platnými předpisy.
D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V kapitole jsou stručně shrnuty vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Počet obyvatel
dotčených záměrem představuje několik desítek osob, přitom všechny hodnocené vlivy jsou
podlimitní.
Nejvýznamnějším negativním vlivem na složky životního prostředí souvisejícím s předmětným
záměrem bude zábor pozemků určených k plnění funkce lesa a jejich odlesnění. S ohledem na
lokalizaci záměru v dostatečné vzdálenosti od státní hranice jsou přeshraniční vlivy záměru
vyloučeny.
D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
V dokumentaci jsou popsána rizika ve vztahu k realizaci záměru – poruchy a úkapy ze stavební
mechanizace. Dále jsou uvedeny rizika při provozu lyžařské trati – technický stav strojů na
úpravu lyžařských svahů – únik pohonných hmot, atd. Dokumentace upozorňuje na nutnost
zpracování havarijního plánu a zajištění základních sanačních prostředků.
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D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
Navržená opatření vyplývají z jednotlivých kapitol dokumentace. Zpracovatel posudku
s navrženými opatřeními souhlasí a přebírá je do návrhu stanoviska.
V Metodickém sdělení MŽP ze dne 6. 3. 2015, č.j.: 18130/ENV/15, je uvedeno, že v posudku,
resp. v návrhu stanoviska, je třeba uvádět pouze relevantní podmínky, které eliminují vliv
záměru na životní prostředí a které nebylo možno předem zapracovat do záměru, nebo které
vzešly až z průběhu procesu EIA. Do návrhu stanoviska tedy uvedu pouze podmínky relevantní,
splnitelné a konkrétní. V návrhu stanoviska budou rovněž eliminovány podmínky, které
vyplývají z platné legislativy, neboť deklarace závazku dodržet zákonné povinnosti nelze
považovat za návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů.
D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
V této části dokumentace zpracovatel uvádí přehled metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Přístupy při hodnocení
vlivů předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou podle názoru zpracovatele
posudku adekvátní charakteru posuzovaného záměru a zájmové lokality.
Přístupy k hodnocení jednotlivých vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou na
odpovídající odborné úrovni, jsou adekvátní charakteru posuzovaného záměru a zájmové
lokality, dokumentace je zpracována v souladu s legislativními požadavky na posuzování vlivů
na životní prostředí a její jednotlivé části jsou zpracovány osobami s příslušnou odbornou
způsobilostí.
Za zpracovatele posudku dále bez připomínek.
D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech),
které se vyskytly při zpracování dokumentace
Podle názoru zpracovatele posudku nevykazuje posuzovaný záměr nedostatky ve znalostech,
které by znemožňovaly dostatečně kvalitně vyhodnotit záměr z pohledu vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejné zdraví a byly by překážkou pro vydání stanoviska
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění,
resp. pro následný rozhodovací proces o povolení záměru.
E. Porovnání variant řešení záměru
Záměr je předkládán v jedné (navrhované) variantě řešení, nemá zpracovanou žádnou
alternativu v technickém řešení ani v umístění na jiné lokalitě. Umístění záměru je dáno
situováním stávající sjezdové tratě a lanové dráhy a přírodními poměry dané lokality. Pro
srovnání byla podle potřeby využita nulová varianta, kterou představuje stávající stav, tj.
existence současných rozsahů sjezdových tratí, systému osvětlení a zasněžování. Vzhledem k
provedenému vyhodnocení, kdy byly konstatovány nevýznamné vlivy záměru na životní
prostředí, nepředstavuje navrhovaná varianta v porovnání se současným stavem celkově
významnou změnu s výjimkou potřeby odlesnění cca 2,9 ha pozemků.
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F. Doplňující údaje a závěr
V závěru dokumentace je uvedena fotodokumentace lokality záměru. Kolektiv zpracovatelů
posouzení zde rovněž uvádí doporučení vydat souhlasné závazné stanovisko.
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a přehledné formě údaje o záměru a
jeho vlivech na životní prostředí a v závěru doporučuje záměr k realizaci.
H. Přílohy
Jsou přiloženy příslušné, zákonem stanovené přílohy, mapový podklad a dále přílohy které jsou
v textu dokumentace citovány a které jsou uvedeny v seznamu příloh dokumentace. Ve
všech přílohách jsou uvedeny podrobné informace o vlivech záměru, které jsou zapracovány do
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
II.3 POŘADÍ VARIANT (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽP
Záměr je předložen v jedné variantě, která je z hlediska rozsahu i technologie optimální a z hlediska
ovlivnění životního prostředí nejšetrnější. Záměr je lokalizován severně od průseku pro lanovou
dráhu, na plochách územním plánem obce určených pro sjezdové lyžování. Navrhovaná varianta je
v textu srovnávána s tzv. nulovou variantou – tedy se zachováním stávajícího stavu, což však není
pro rozvoj stávajícího lyžařského areálu perspektivní.
II.4 HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽP PŘESAHUJÍCÍ STÁTNÍ HRANICE
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a
veřejné zdraví je patrné, že záměr Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná není záměrem,
který by přesahoval státní hranice. Z hlediska prostorového působení vlivů se jedná o vlivy
lokálního měřítka.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Předmětem záměru je rozšíření plochy sjezdových tratí a rozšíření stávajícího systému umělého
zasněžování a osvětlení.
Dokumentace stručně, ale výstižně uvádí popis technického a technologického řešení záměru.
Popisuje provedení lesního průseku a jeho rozsah, do morfologie terénu nebude zasahováno.
Rozšíření stávající sítě zasněžování bude v intencích stávající kapacity a bude v souladu
s platným povolením k nakládání s vodami, které vydal MÚ Rýmařov.
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Systém osvětlení pro večerní lyžování bude zajištěn reflektory, které budou osazeny tak, aby
osvětlovaly pouze sjezdovou trať a budou v provozu pouze v zimním období do 21:00 h.
Na základě předloženého technického řešení lze vyslovit názor, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou, při
respektování podmínek stanovených v posudku, použita odpovídající technická řešení na úrovni
současných nejlépe dostupných možností.
Na základě údajů uvedených v dokumentaci záměru včetně zpracovaných příloh lze předložený
záměr „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“ doporučit k realizaci za dodržení dále
specifikovaných podmínek k omezení vlivů záměru na životní prostředí.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními v dokumentaci, která jsou ve vazbě na
obdržená vyjádření a zpřesňuje a doplňuje je s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných
právních předpisů musí oznamovatel respektovat.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
opatření související s minimalizací vlivů na přírodní složky. Za významné je rovněž třeba označit
navrhované kontrolní měření akustické situace.
V případě, že příslušný úřad – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor Životního prostředí
a zemědělství, vydá kladné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí, mělo by
toto stanovisko zahrnovat veškerá, v posudku navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí (viz kap. VII Návrh stanoviska).

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Nedílnou součástí zpracování posudku je vypořádání všech obdržených vyjádření ke zpracované
dokumentaci. V této kapitole se zabýváme vypořádáním všech relevantních obdržených
připomínek k dokumentaci záměru. Relevantních v tom smyslu, že byly v zákonem stanovené
lhůtě doručeny příslušnému úřadu a že mají vztah k procesu posuzování vlivů na životní
prostředí.
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru Životního prostředí a zemědělství, předána vyjádření
obdržená k dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí.
1.

Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jeseníky, č.j.
01050/OM/17, ze dne 12. 4. 2017.

2.

Vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
ČIŽP/48/IPP/1612479.002/17/OZP, ze dne 20. 4. 2017.

3.

Vyjádření Městského úřadu Rýmařov, č.j. MURY 10087/2017, ze dne 24. 4. 2017.
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4.

Vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
ČIŽP/49/IPP/1612488.005/17/VMJ, ze dne 25. 4. 2017.

OI

Ostrava,

5.

Vyjádření Krajského úřadu, odboru ŽPaZ, č.j. MSK 57109/2017, ze dne 27. 4. 2017.

6.

Vyjádření českého svazu ochránců přírody Šumperk, ze dne 25. 4. 2017.

č.j.

Dále v textu jsou vyhodnocena všechna obdržená vyjádření k dokumentaci - vyjádření
dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a neziskové organizace.
Jednotlivé připomínky jsou komentovány, popřípadě je uveden návrh řešení. V textu jsou
uvedeny zkrácené citace z obdržených vyjádření nebo je shrnuta jejich podstata, úplná znění
(originály) vyjádření jsou uloženy u příslušného úřadu – Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, Odb. ŽPaZ. Citace nebo interpretace vyjádření jsou dále v textu uvedeny kurzívou.
1.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jeseníky
č.j. 01050/OM/17, ze dne 12. 4. 2017.

AOPK ČS – RP Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky nemá k posuzování žádné
připomínky.
Ze strany zpracovatele posudku rovněž bez připomínek.
2.

Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc
č.j. ČIŽP/48/IPP/1612479.002/17/OZP, ze dne 20. 4. 2017.

Po prostudování předložené dokumentace ČIŽP konstatuje, že z hlediska ochrany přírody a
krajiny nemá k jejímu obsahu žádné připomínky.
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
3.

Městský úřad Rýmařov
č.j. MURY 10087/2017, ze dne 24. 4. 2017.

Dotčené orgány státní správy na úseku vodního hospodářství, odpadového hospodářství,
ochrany zemědělského půdního fondu a úseku ochrany ovzduší nemají k záměru připomínky.
Dotčený orgán státní správy na úseku lesů upozorňuje, že vyjádření k záměru umístění
rekreačních a sportovních staveb na lesních pozemcích je v kompetenci Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Dotčený orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny konstatuje, že vyjádření je
v kompetenci Správy CHKO Jeseníky.
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
4.

Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava
č.j. ČIŽP/49/IPP/1612488.005/17/VMJ, ze dne 25. 4. 2017.
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předložené
dokumentaci záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřívná“, má zásadní připomínky
uvedené níže.
Z hlediska ochrany lesa ČIŽP nesouhlasí s vypořádáním svých připomínek. ČIŽP k uvedeným
ortofotosnímkům (obr. 7 - 14 na str. 48 - 51 dokumentace) z let 1955 a 2000 – 2016 s časovým
intervalem 2-3 roky v posledních dvou dekádách, které mají ilustrovat fakt, že nově vznikající
fragmenty lesa a porostní okraje ustály několik kalamitních větrných epizod působících
v minulosti v širším území, uvádí, že vykácený pruh lesa v trase stávající sjezdovky je viditelný na
snímcích až od roku 2012, tedy krátkou dobu. Je zřejmé, že „ostrov“ lesa vzniklý na ploše
přibližně tří hektarů, který by zůstal v prostoru mezi existující sjezdovou tratí a nově
navrhovanou sjezdovou tratí bude více ohrožen větrem, než za současného stavu. Pokud by bylo
přistoupeno na uvedenou argumentaci, že kostru lesních porostů tvoří čistý, resp. dominantní
smrk a z tohoto důvodu nelze tedy současnou kostru těchto lesních porostů považovat za
generačně perspektivní, muselo by být totéž tvrzeno o většině ostatních lesů v blízkém okolí, což
popírá provádění ochranných opatření proti působení negativních činitelů (např. umisťování
odchytových zařízení na kalamitní druhy kůrovců a provádění včasné asanace kůrovci
napadených stromů) v takových lesích. Z inspekční činnosti je ČIŽP známo, že lesy v okolí Malé
Morávky tvoří většinou lesní porosty s dominantním smrkem, a zda se tyto lesní porosty dožijí
mýtního věku, záleží především na dlouhodobém vývoji počasí (např. dostatek srážek). Jak je
vidět na snímcích z roku 2016 (obr. 14, str. 51), není zatím situace V okolí Malé Morávky taková
jako v sousedním okrese Bruntál, který kůrovcová kalamita v současné době postihla nejvíc.
Dle dokumentace (str.6, 52) by nemělo dojít k vysušení segmentu, lesní typ 5L2 – Montánní
jasanová olšina, a zániku prameniště a případný srážkový deficit by měl být kompenzován
zasněžováním lyžařské tratě. Toto tvrzení je ale hypotetické a ničím nepodložené. Dle ČIŽP může
dojít k vysušení výše uvedeného segmentu a zániku prameniště, a to především v letním období,
kdy se neprovádí zasněžování, neboť odlesnění bude mít negativní vliv na vodní režim. V
souvislosti s odstraněním vegetačního krytu a terénními úpravami povrchu sjezdovky se zásadně
změní hydrologické poměry dotčené lokality; dojde k vysychání stanoviště, zrychlení odtoku vody
z bezlesého svahu, snižování vsakování vody, jak vyplývá z odborné literatury.
ČIŽP dále uvádí, že vykácením lesa na celkové ploše téměř tří hektarů nedojde a ani nemůže
dojít ke zvýšení ekologické stability lesa v dotčeném území (str. 4, 47), ale naopak k fragmentaci
lesa spojené se všemi negativními důsledky fragmentace na les v předmětné lokalitě. Dočasné
vynětí této plochy z PUPFL bude mít mimo jiné negativní vliv na půdní prostředí. Dojde ke
zvýšené mineralizaci půdy, která vede k ochuzení lesní půdy o humus, což má zpravidla za
následek i zhoršení ostatních vlastností půdy. Případné nové zalesnění nepovede k okamžitému
zlepšení půdních vlastností, neboť výstavba a úprava sjezdových tratí bude mít zásadní negativní
vliv na svrchní horizonty půdy, změní abiotické podmínky, dramaticky ovlivní společenstva
půdních organismů a následná sukcese v půdách horských poloh bude probíhat velmi pomalu,
takže fungující půdní systémy zde budou narušeny na dlouhou řadu let, což vyplývá i z odborné
literatury.
ČIŽP s ohledem na výše uvedené, zejména z pohledu ochrany lesa, i nadále nesouhlasí s realizací
záměru v předložené variantě, která by dle ČIŽP měla, změnou stanovištních podmínek, vodního
režimu, světelného režimu a mikroklimatu a případnou erozí, významný negativní vliv nejen na
funkce lesa, ale i na životní prostředí v lesích dotčených realizací záměru a v okolních lesních
porostech.
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Vypořádání:
Z leteckých snímků uvedených v dokumentaci je zřejmé, že lesní porosty v okolí sjezdové tratě
Kopřivná jsou v posledních desetiletích, ale i v posledních několika letech stabilní. Pod vlivem
existence sjezdových trati a lanové dráhy zde nedošlo k žádným událostem, které by znamenaly
rozvrat navazujících lesních porostů, a to i přesto, že v Jeseníkách v daném období došlo
k přechodu a působení řady silných větrů. Lesní fragment nově vzniklý mezi stávající sjezdovou
tratí a navrhovanou sjezdovou tratí nebude významněji ohrožen větrem oproti současnosti.
Z uvedených ortofotosnímků je také patrná schopnost regenerace bylinného krytu v již
odlesněném prostoru - tvorba lučních biotopů s navazujícími potenciálními pozitivními dopady
na prostředí (retardace odtoku, podpoření druhové diverzity apod.). Lze proto čekat, že i
v prostoru navržené sjezdové tratě dojde k podobnému trendu.
Doprovodné lesnické posouzení zpracované Ing. Marianem Horváthem i argumenty uvedené
v dokumentaci lze považovat za validní a lze s nimi souhlasit, včetně vyhodnocení statické
bezpečnosti navazujících lesních fragmentů. V dokumentaci je navržena celá řada opatření pro
zamezení či minimalizaci vlivů na okolní lesní porosty, minimalizaci následné eroze, atd.
Neočekáváme, že by mělo dojít k vysušení uvedeného segmentu lesního typu 5L2-Montánní
jasanová olšina a zániku prameniště. Důvodem je skutečnost, že sada opatření navržených
v rámci dokumentace by měla uvedená rizika eliminovat. Konkrétně jde zejména o sérii
přehrážek tvořených kotvenými kmeny a kamenných teras, předpokládané zatravnění sjezdové
tratě. Také zimní zasněžování tratě bezesporu přispěje k nadlepšení vodního režimu stanoviště,
jak ukazují výsledky konkrétních měření a výzkumů z jiných sjezdových tratí.
Je logické, že na strmých svazích jsou narušené plochy náchylné k projevům vodní a půdní
eroze. To platí obecně pro všechny budované sjezdovky, ale existují praxí prověřená řešení
vedoucí ke zmírnění tohoto rizika. V dokumentaci jsou navržena vhodná opatření v podobě
realizace odvodňovacích příkopů a zatravnění. Na základě výsledků studie sjezdových tratí v
Krkonoších (Štursa 2007) je vhodné k příčnému odvodnění proti eroznímu splachu a zanášení
svodnic použít zadrnování horního nebo spodního okraje svodnic např. metličkou křivolakou,
metlicí trsnatou nebo třtinou chloupkatou.
Údržba sjezdové trati by měla mimo jiné zahrnovat i kontrolu funkčnosti protierozních svodnic.
Citované studie také upozorňuje na skutečnost, že při využívání sjezdové trati dochází často při
nižší sněhové pokrývce k disturbanci terénního povrchu, kde může následně docházet k
projevům vodní eroze. Narušené plochy je nutné hlavně v počátcích provozu sjezdové trati
cíleně stabilizovat a opětovně provádět zatravnění.
Primárním cílem záměru jistě není zlepšení ekologické stability území, ale nemusí nutně dojít
ani k jejímu zásadnímu zhoršení. Před hodnocením vlivu záměru na "ekologicko stabilizační
funkci" území, je třeba nejprve tento termín definovat. Pokud vyjdeme z definice uvedené v
zákoně o životním prostředí č. 17/1992 Sb., je ekologická stabilita „schopnost ekosystému
vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce“.
Stabilita antropogenních a semiantropogenních ekosystémů, kterými jsou i dotčené smrkové
monokultury, musí být udržována trvalými lidskými zásahy (Petříček a Plesník, 2012), jinak
dojde k jejich přeměně na jiný typ společenstva (ekosystému). Udržované luční porosty tedy
mají srovnatelnou ekologickou stabilitu. Pokud jako kritérium biologického významu
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společenstva zvolíme jeho druhovou rozmanitost, můžeme dokonce konstatovat, že smrková
monokultura je méně významná než většina květnatých luk.
V kapitole B.I.6 dokumentace se mimo jiné uvádí, že „nebude zasahováno do stávající
morfologie terénu, rozšíření sjezdové trati bude v maximální míře respektovat stávající sklonové
poměry svahu. Po odstranění pařezů bude provedeno lokální vyrovnání terénu a zatravnění“.
Zpracované odborné lesnické posouzení a dokumentace dále s riziky ovlivnění schopnosti
retence a infiltrace dotčených stanovišť uvažuje a navrhuje adekvátní opatření pro minimalizaci
vlivů na půdní i vodní prostředí.
Dotčení půdního prostředí bude dočasné, po dobu dočasného vynětí plochy z PUPFL. Zkušenosti
z jiných lokalit, kde došlo k ukončení sjezdového lyžování a obnově lesních porostů (např.
bývalá sjezdovka u chaty Alfrédky v Jeseníkách nebo bývalá severní sjezdovka na Lysé hoře) se
ukazuje, že návrat lesního porostu probíhá zdárně.
Obavy vyslovené ve stanovisku ČIŽP jsou opatřeními uvedenými v návrhu stanoviska
minimalizovány. Za dodržení všech podmínek ke zmírnění, minimalizaci a kompenzaci vlivů
záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví není důvodné očekávat
významné změny v oblasti ekologické stability území ani významné negativní změny půdního
prostředí.
5.

Krajský úřad, odbor ŽPaZ
č.j. MSK 57109/2017, ze dne 27. 4. 2017.

Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí nemá krajský řad
v rámci své kompetence k výše uvedenému záměru připomínky.
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
6.

Vyjádření českého svazu ochránců přírody Šumperk
ze dne 25. 4. 2017.

Připomínka:
Základním cílem záměru není zlepšení přírodních procesů na lokalitě, ale podpora
podnikatelského záměru za účelem zisku. Tedy nelze pohlížet izolovaně na "přínosy" pro přírodu,
které záměrem vznikají, bez stálého poměřování s negativy pro krajinu i soužití člověka se svým
okolím.
Vytváření popsaných nově vznikajících biotopů je pro CHKOJ přínosné, ale ne za cenu odkácení
souvislého lesního porostu s následným odstraněním humusové vrstvy. V blízkém okolí je
dostatek zemědělsky využívaných ploch, kde by jistě velmi prospělo tamní krajině doplnění
hodnotnějších biotopů.
Autor spojuje zdravotní stav stromů na lokalitě s poruchou distribuce vody. Ale z lesnického
pohledu přeci není řešením totální odstranění lesního porostu. V tomto případě je jednoduchým
řešením postupná náhrada smrku za pro dané stanoviště vhodnější taxony ne formou holoseče,
ale přírodě blízkými postupy, které samozřejmě do lokality postupně doplní i bylinné patro.
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Vypořádání:
V kapitole B.I.6 dokumentace se mimo jiné uvádí, že „nebude zasahováno do stávající
morfologie terénu, rozšíření sjezdové trati bude v maximální míře respektovat stávající sklonové
poměry svahu. Po odstranění pařezů bude provedeno lokální vyrovnání terénu a zatravnění“.
Zpracované odborné lesnické posouzení a dokumentace dále s riziky ovlivnění schopnosti
retence a infiltrace dotčených stanovišť uvažuje a navrhuje adekvátní opatření pro minimalizaci
vlivů na půdní i vodní prostředí.
Součástí navržených opatření k realizaci záměru je i výsadba stanovištně přirozených druhů
dřevin na nově vzniklých porostních okrajích.
Dotčení půdního prostředí bude dočasné, po dobu dočasného vynětí plochy z PUPFL. Zkušenosti
z jiných lokalit, kde došlo k ukončení sjezdového lyžování a obnově lesních porostů (např.
bývalá sjezdovka u chaty Alfrédky v Jeseníkách nebo bývalá severní sjezdovka na Lysé hoře) se
ukazuje, že návrat lesního porostu probíhá zdárně.
Připomínka:
V odstavci autor nepřímo zmiňuje jeden z negativních dopadů hromadné rekreace na okolní
porosty a to změna chování zvěře v souvislosti s poškozováním lesních porostů.
Ochrana lesa před kůrovci neznamená holoseč. Myslíme si. že nelze názor ČIŽP Ostrava na
možnost dosažení stromů mýtního věku při řádném lesnickém hospodaření bagatelizovat. Dle
nás tato připomínka nebyla uspokojivě vypořádána.
Vypořádání:
Problematika stávajícího neuspokojivého zdravotního stavu dotčených lesních porostů a jejich
očekávaného vývoje je v dokumentaci včetně její přílohy - odborné lesnické posouzení
dostatečně zpracována. Opatření navržená k ochraně okolních porostů jsou adekvátní.
Připomínka:
Bylo by vhodné, kdyby autor uvedl ve kterém lyžařském areálu v Jeseníkách se povedlo zcela
eliminovat negativní vliv eroze stavebními úpravami na sjezdové trati. Určitě by bylo přínosné
kdyby v předmětném lyžařském areálu již tato opatření byla v minulosti realizována a bylo
možné posoudit jejich funkčnost. V této chvíli si myslíme, že nelze očekávat celkovou eliminaci
eroze jakýmikoliv technickými úpravami.
Vypořádání:
Je logické, že na strmých svazích jsou narušené plochy náchylné k projevům vodní a půdní
eroze. To platí obecně pro všechny budované sjezdovky, ale existují praxí prověřená řešení
vedoucí ke zmírnění tohoto rizika. V dokumentaci jsou navržena vhodná opatření v podobě
realizace odvodňovacích příkopů a zatravnění. Na základě výsledků studie sjezdových tratí v
Krkonoších (Štursa 2007) je vhodné k příčnému odvodnění proti eroznímu splachu a zanášení
svodnic použít zadrnování horního nebo spodního okraje svodnic např. metličkou křivolakou,
metlicí trsnatou nebo třtinou chloupkatou.
Údržba sjezdové trati by měla mimo jiné zahrnovat i kontrolu funkčnosti protierozních svodnic.
Citované studie také upozorňuje na skutečnost, že při využívání sjezdové trati dochází často při
nižší sněhové pokrývce k disturbanci terénního povrchu, kde může následně docházet k
Posudek k Dokumentaci o posouzení vlivů na ŽP

27

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná

projevům vodní eroze. Narušené plochy je nutné hlavně v počátcích provozu sjezdové trati
cíleně stabilizovat a opětovně provádět zatravnění.
Připomínka:
Nepřipadá nám příliš vhodné uvádět zasněžování lyžařských tratí jako pozitivum, které přispěje
k zachování lesního prameniště. Umělé zasněžováni je prováděno s využitím aditiv, které dále
vstupují do ekosystémů. Umělé zasněžování ovlivňuje vodní režim v zimních měsících. Umělým
zasněžováním se prodlužuje nepřirozeně doba sněhové pokrývky, což má negativní vliv na
bylinné patro.
Vypořádání:
Vliv zasněžování na délku vegetační sezóny, respektive na vegetaci je spekulativní. Vlivy
technického zasněžování se projevují v dlouhodobém časovém horizontu (pokud vůbec), ale
zároveň mohou snižovat vliv kratšího trvání sněhové pokrývky, který je spojen s klimatickou
změnou.
Používání aditiv pro výrobu technického sněhu dokumentace neobsahuje, tedy není součástí
posuzovaného záměru. Nelze proto očekávat žádné dodatečné vstupy látek do ekosystémů. Dle
údajů Svazu provozovatelů lanovek a vleků se umělá aditiva ve sněhu u nás, na rozdíl např. od
alpských zemí, prakticky nepoužívají.
Připomínka:
Pro snížení zastoupení SM v okolních porostech není nutné budovat lyžařskou sjezdovku. Tuto
připomínku ČIŽP nepovažujeme za uspokojivě vypořádanou. Dle nás nelze cílenou výsadbou v
reálném čase ve vztahu k provozování sjezdovky, zajistit zpevnění nově vytvořeného porostního
okraje.
Vypořádání:
Dokumentace a odborné lesnické posouzení obsahují řadu opatření pro zmírnění, minimalizaci
či kompenzaci vlivů záměru, která považuji za dostatečná. Uvádím je v návrhu stanoviska.
Připomínka:
Dle nás tato připomínka nebyla uspokojivě vypořádána. Připomínáme, že záměr je umisťován do
chráněné krajinné oblasti. Vyhlášením tohoto území byl veřejný zájem na jeho zachování
dostatečně deklarován. Ve vypořádání připomínky chybí konkrétní popis ekonomických a
sociálních beneﬁtů, které tento záměr přinese obci Malá Morávka a jejím obyvatelům.
Vypořádání:
Posuzovaný záměr Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná není v rozporu se statusem ani
s ochrannými podmínkami CHKO Jeseníky. Poukazuji i na vyjádření k dokumentaci EIA Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky (viz obdržené vyjádření k dokumentaci),
kde Správa CHKO Jeseníky „nemá k posuzování žádné připomínky“.
Souhlas se záměrem, respektive podporu záměru, deklaruje Obec Malá Morávka schválením
záměru v účinnosti nabyté změně č. 5 ÚPO Malá Morávka, Karlov pod Pradědem. Změnou č. 5
ÚPO byla vymezena plocha sjezdové trati pro rozšíření stávajícího lyžařského areálu.
Veřejný zájem na existenci a rozvoje lyžařských areálů v oblasti Malá Morávka - Karlov je rovněž
deklarován ve schválených Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, kde je mimo

Posudek k Dokumentaci o posouzení vlivů na ŽP

28

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná

jiné uvedeno: „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“.
Připomínka:
Poukazovat na stávající kapacitu lanové dráhy jako limitující faktor pro zvýšení počtu
návštěvníků areálu nám připadá zavádějící, poněvadž neznáme současný stav obsazenosti
dráhy. Zvyšování komfortu návštěvníků areálu bude spojeno s finančními náklady, které by se z
logiky věci měly vrátit ve vyšších tržbách. Pokud provozovatel neočekává návratnost, tak by se
jeho záměr dal označit za filantropii. Provozovatel areálu nemá možnost ovlivnit dodržování
právních předpisů mimo svůj areál, ale při pohledu na celkové působení záměru na okolí je
nutné uvažovat se všemi dopady. Důvodem problémového parkování uváděného v připomínce
p. Lišky je návštěva lyžařského areálu. Tedy je to negativní vliv, který se může zvýšením
komfortu na sjezdovce ještě navýšit. Myslíme si, že tato připomínka nebyla uspokojivě
vypořádána.
Vypořádání:
Dokumentace je zpracována na základě projektové dokumentace záměru. Rozsah záměru a
tedy i rozsah posuzování vlivů na životní prostředí řeší plošné rozšíření stávající sjezdové trati v
lyžařském areálu Kopřivná o 29.344 m2 (stávající plocha sjezdové trati činí přibližně 55.000 m2)
bez navýšení kapacity areálu. Předkládaný záměr zahrnuje i doplnění stávající sítě technického
zasněžování a umělého osvětlení. Při realizaci tohoto záměru nedojde k navýšení kapacity
areálu ani k navýšení počtu parkovacích míst. Na základě procesu EIA tedy oznamovatel nebude
mít povoleno navýšení kapacit lyžařského areálu.
V procesu EIA nelze kalkulovat s parkováním návštěvníků mimo oficiální parkovací místa.
Parkování návštěvníků v rozporu s platnými právními předpisy nemá možnost provozovatel
lyžařského areálu ovlivnit. Případné parkování, které by v rozporu s právními předpisy bylo,
může řešit například obec ve spolupráci s kompetentními orgány.
Připomínka:
Otázkou světelného smogu způsobeným lyžařskými areály se již zabývají i české univerzity. Je
logické, že v blízkosti stávajícího areálu (potažmo celé obce Malá Morávka, která je velmi
intenzivně využívána provozovateli lyžařských areálů), významné druhy fauny nenalezneme.
Otázkou je zda bychom se s významnými zástupci fauny v blízkostí areálu rádi setkali. Dle
vyjádření autora dokumentace ne. Dle koncepce ochrany přírody v ČR a samotného statusu
CHKOJ ano. Tedy dle nás je připomínka vypořádána tak, že stav se nezlepšuje, ale pouze
zhoršuje dle nastavených parametrů. S přihlédnutím k významu záměru s tímto pohledem
nesouhlasíme.
Vypořádání:
Dokumentace záměru obsahuje opatření k minimalizaci vlivu osvětlení lyžařského areálu (viz
kap. D.IV). toto opatření zapracovávám do návrhu stanoviska: „Umělé osvětlení sjezdové tratě
nasměrovat pouze do prostoru lyžařské sjezdové trati s minimalizací světelného znečištění
okolního území (nasměrování lamp, použití bočního clonění, apod.). Osvětlení provozovat
pouze v zimním období do 21:00.“ Při důsledném dodržení tohoto opatření lze souhlasit
s názorem vysloveným v dokumentaci, že nebude docházet k nadměrnému šíření světelného
znečištění do okolního prostředí.
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Připomínka:
Stejně spekulativní je domnívat se, že k navýšení návštěvníků nedojde. Nebo, že vlastník areálu
za několik let z důvodu zvýšení komfortu návštěvníků areálu a odstranění negativního dopadu
nevhodného parkování nebude usilovat o vybudování parkovišť. Při posuzování míry dopadu
nějakého záměru je nutné uvažovat s max. možnými vlivy, tedy např. max. využití kapacity
stávající lanovky. Zde by měla být uvedena tzv. tvrdá data např. kolik zaměstnanců areálu má
trvalý pobyt přímo v obci Malá Morávka nebo nejbližším okolí a kolik areál realizací záměru
nabídne nových pracovních míst. Dle informaci z textu se tohoto střediska odliv českých Iyžařů
netýká a ani není v zájmu provozovatele počet návštěvníků navyšovat. Je tedy nutné zvýšit
plochu sjezdovky o 50 % ? Neexistují jiná řešení, která by zvýšila bezpečnost lyžařů?
Pro určitou skupinu obyvatel je představa atraktivního rekreačního bydlení pro vlastní užívání
(ne pronajímání) v dostatečné vzdálenosti od lyžařských areálů. Naopak expandující lyžařské
areály přitahují právě spekulanty a investory bez hlubšího vztahu k místu. Na těchto lidech lze
zdravou obec těžko budovat.
Vypořádání:
Dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí se zabývá i popisem a hodnocením
možných kumulativních vlivů záměru. Rovněž uvádí, že „oznamovatel nenavýší kapacitu areálu,
pouze hodlá zkvalitnit své služby v rámci stávajícího rozsahu. Zůstává zachována stávající
přepravní kapacita lanové dráhy a lyžařského vleku i kapacita zasněžovací technologie, která je
dána platným povolením k odběru povrchových vod z Bělokamenného potoka a technickou
kapacitou čerpací stanice (dojde pouze k prodloužení potrubí k čerpání povrchových vod od
místa čerpání k zasněžovací technologii). V souvislosti s realizací záměru nedojde ani k navýšení
počtu parkovacích míst pro návštěvníky, což je za současného stavu jediný možný způsob
regulace návštěvnosti areálu.“
Některé myšlenky ve výše uvedené připomínce mají charakter úvah jejich autora a netýkají se
procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Připomínka:
Nesouhlasíme, že navržené rozšíření sjezdové tratě není v rozporu s plánem péče o CHKO
Jeseníky. Níže uvádíme některé části plánu péče, které dle nás upřednostňují ochranu stávajícího
stavu předmětné lokality před realizací záměru:
str.5 plánu péče CHKOJ - v současné době se krajina dostává pode tlak rozvojových aktivit
spočívajících v rozrůstáni zástavby, budování rekreačních areálů a potenciálně i dopravní
infrastruktury. ...... Strategie ochrany přírody a krajiny na příští období vychází z uvedených
skutečností a dalších souvislostí. Základním cílem je zachování a obnova přirozených funkcí
krajiny uchováním mimo jiné populací zvláště chráněných a významných druhů rostlin a
živočichů.
str.8 plánu péče CHKOJ - je u jiné lokality rašeliniště Stará Ves chráněn komplex přechodových
rašelinišť, podmáčených smrčin a olšin s výskytem kruštíku bahenního, korálice trojklanné a
prstnatce Fuchsova.
Vypořádání:
Z procesu posuzování vlivů na životní prostředí nevyplývá, že by realizace záměru měla ovlivnit
populace zvláště chráněných a významných druhů rostlin a živočichů. Opatření pro ochranu a
opatření minimalizační a kompenzační jsou součástí záměru a dále jsou zapracovány do návrhu
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stanoviska. Posuzovaný záměr Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná není v rozporu se
statusem ani s ochrannými podmínkami CHKO Jeseníky. Poukazuji i na vyjádření k dokumentaci
EIA Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky (viz obdržené vyjádření
k dokumentaci), kde Správa CHKO Jeseníky „nemá k posuzování žádné připomínky“.
Posuzovaný záměr Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná je dle platných územněplánovacích dokumentů (viz. ÚPD obce, ZÚR Moravskoslezského kraje) i strategických
dokumentů Moravskoslezského kraje (např. strategie v oblasti rozvoje cestovního ruchu)
považován za perspektivní a rozvíjející se segment návštěvnosti. K těmto dokumentům se
vyjadřovaly i orgány ochrany přírody.
Připomínka:
S vypořádáním připomínky nesouhlasíme. Podmáčená olšina je dle nás funkční biotop s
možností zlepšování svých parametrů. Je velice dobře, že se prstnatci Fuchsovu v Jeseníkách
daří, ale nic to nemění na tom, že se jedná o ohrožený druh, který by právě v CHKO měl požívat
vyšší status ochrany jak sama sebe tak i svého prostředí.
Vypořádání:
Navazující porost podmáčené olšiny je dostatečně rozsáhlý a nabízí vhodné podmínky pro
navržené přemístění několika jedinců prstnatce Fuschova. Realizace navrženého záměru,
s aplikací navržených zmírňujících opatření negativně neovlivní vodní režim navazujícího
porostu.
Do budoucna nelze vyloučit, že prstnatec Fuchsův se bude vyskytovat i přímo na řešené
sjezdové trati. Jeho výskyt z řady sjezdových tratí a disturbovaných míst (např. příkopy u cest,
podmáčená místa okolí stavenišť) je obecně znám.
Připomínka:
Stále si myslíme, že dávat na stranu kladů záměru zlepšení ekologické stability území náhradou
stávajícího porostu za bezlesý svah s technickými úpravami pro snížení vodní eroze vychází
podprahově ze samé povahy záměru. Pokud by měl někdo zájem na zlepšení stavu území, má
možnost zvolit jiná, méně razantní opatření.
Vypořádání:
Tato připomínka je úvahou autorů. Primárním cílem záměru jistě není zlepšení ekologické
stability území, ale nemusí nutně dojít ani k jejímu zásadnímu zhoršení. Obecně můžeme
konstatovat, že realizace posuzovaného záměru včetně jeho vlivů na životní prostředí je, za
dodržení podmínek v návrhu stanoviska, akceptovatelná.
Připomínka:
Jak autor uvádí výše v textu dokumentace, nemá oznamovatel možnost nijak ovlivnit rozvoj
lyžařských areálů v jiných částech Jeseníků tedy ani snahu provozovatelů zvyšovat komfort a
nabídku areálů v centrálních částech hor. Tedy v vliv záměru na snížení zátěže centrálních partií
Jeseníků je spekulativní.
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Vypořádání:
Úvahy o tom, že rozvoj areálu Kopřivná i blízkých sjezdových tratí v Karlově odlehčily
návštěvnosti sjezdových tratí v NPR Praděd jsou vysoce pravděpodobné. Ukazují to např. i data
o vývoji návštěvnosti, které sleduje Správa CHKO Jeseníky již od začátku 90. let.
Koncepci rozvoje sjezdového lyžování a cestovního ruchu vůbec řeší a ovlivňují především
strategické rozvojové dokumenty, se kterými je posuzovaný záměr Rozšíření stávající sjezdové
trati Kopřivná v souladu. Jedná se např. o ÚPD obce, ZÚR Moravskoslezského kraje, strategie
v oblasti rozvoje cestovního ruchu, atd.
Připomínka:
V období s nízkým stavem sněhových srážek může dojít k výraznému zvýšení hlukové zátěže od
nově dosazených sněžných děl. Záměr má za cíl zvýšit komfort návštěvníkům, ale zvýšení hluku
od sněžných děl bude mít negativní dopad na blízké okolí. Sněžná děla pracují na začátku
lyžařské sezóny celé hodiny i v pozdních částech dne.
Vypořádání:
Akustickou situaci záměru detailně řeší příloha dokumentace č. 4 Hluková studie (Suk 2016):
Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná Malá Morávka - vliv hluku z výstavby a provozu.
Metody, komentáře i zhodnocení uvedené v hlukové studii jsou zpracovány standardně, ze
strany zpracovatele posudku bez připomínek. KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
se vyjadřovala k oznámení záměru, které akceptovala a nepožadovala posuzování vlivů na
životní prostředí v celém rozsahu.
Nicméně, pro ověření predikovaných závěrů hlukové studie, zapracovávám do návrhu
stanoviska podmínku o kontrolním akreditovaném měření akustické situace při provozu areálu.
Připomínka:
S tímto tvrzením nesouhlasíme. Dle nás je tlak na ekosystémy na území obce Malá Morávka a
její okolí od zařízení určených pro hromadnou rekreaci významný. Pokud každý lyžařský areál
působí na ekosystémy v nepatrné míře v součtu se jedná zcela jistě o zásadní vliv, který vylučuje
zachování funkčností ekosystému jako jednoho z cílů zřízení CHKOJ.
Vypořádání:
Dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí se zabývá i popisem a hodnocením
možných kumulativních vlivů záměru. Vyhodnocení je provedeno adekvátně předloženému
záměru a v návrhu stanoviska je navržena celá řada opatření pro zmírnění, minimalizaci či
kompenzaci vlivů záměru na životní prostředí.
Připomínka:
Závěrem chceme upozornit, že dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
č.j.470/580/17,20078/ENV ze dne 20. 3. 2017, je nutné veřejný zájem, který dle § 56 odst.1
zákona 114/92 Sb., převažuje nad zájmem ochrany přírody, přesvědčivě odlišit od zájmu
soukromého či kolektivního. Dále se v rozhodnutí uvádí : Na existenci jiného veřejného zájmu je
dále nezbytné úzce pohlížet ve vazbě na jiné možnosti, kterými by daného veřejného zájmu
mohlo být dosaženo. V rozhodnutí se také uvádí: k udělení výjimky dle §56 Zákona, musí být
doloženo, že uvažovaný zásah je nejen potřebný a v kladném případě, že neexistuje jiné
uspokojivě" řešení.
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Dle našeho názoru dokumentace doložená v procesu EIA k uvažovanému záměru rozšíření SKI
areálu Kopřivná požadavky Ministerstva životního prostředí neuspokojuje. S realizací záměru
nesouhlasíme.
Vypořádání:
Výše uvedené rozhodnutí MŽP je součástí samostatného řízení o udělení výjimky z ochranných
podmínek dle zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Řízení o udělení
výjimky je plně v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody.

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaným záměrem je rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná v obci Malá Morávka
v Moravskoslezském kraji. Uvedený záměr podléhá posuzování vlivů na ŽP na základě přílohy č.
1, kategorie II, bodu 10.7: Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení (změna
stávajícího záměru).
Záměr řeší plošné rozšíření stávající sjezdové trati v lyžařském areálu Kopřivná o 29 344 m2
(stávající plocha sjezdové trati je přibližně 55 000 m2), bez navýšení kapacity areálu.
Předkládaný záměr zahrnuje i doplnění stávající sítě technického zasněžování a umělého
osvětlení.
V rámci procesu posouzení vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace záměru
„Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“, která byla zpracována podle §8 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, s náležitostmi a v rozsahu přílohy
č. 4 zákona. Zpracovaná dokumentace byla oznamovatelem předložena Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, jako orgánu příslušnému podle §22, v souladu s §8 zákona č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění.
Dokumentaci k záměru zpracovala společnost Ekogroup Czech s.r.o. se sídlem 783 16 Dolany,
č.p. 52, konkrétně autorizovaná osoba Ing. Pavla Žídková a RNDr. Marek Banaš, Ph.D. za
spolupráce Mgr. Evy Jiráskové, Ing. Mariána Horvátha, RNDr. Vladimíra Suka a Mgr. Radima
Kočvary.
Dokumentace byla posouzena podle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění, a to v rozsahu přílohy č. 5 zákona. Zpracovatel posudku je
názoru, že dokumentace, včetně jejích příloh, je zpracována v intencích požadavků zákona a
posuzuje záměr ze všech aspektů. V dokumentaci je věnována patřičná pozornost všem vlivům
na životní prostředí a veřejné zdraví, především pak těm vlivům, které jsou pro posuzovaný
záměr rozhodující. Jedná se především o vlivy na flóru, faunu a ekosystémy, vlivy na půdu,
povrchové a podzemní vody a vlivy na obyvatelstvo a hlukovou situaci.
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V dokumentaci jsou navržena opatření ke snížení vlivu záměru na ŽP, případně pak k eliminaci,
či kompenzaci těchto vlivů. V posudku tato opatření přebírám, u některých z nich upravuji
formulaci a některá opatření pro minimalizaci vlivů na ŽP doplňuji – viz návrh stanoviska.
V návrhu stanoviska jsou uvedeny pouze podmínky, které nevyplývají z obecně platných
právních předpisů a které nejsou zapracovány v samotném záměru v dokumentaci (případně
podmínky, které dokumentace obsahuje, ale v posudku jsou upravovány, pozměňovány či
doplňovány). Tyto podmínky budou následně převzaty do výroků rozhodnutí vydaných
v navazujících řízeních. Tento postup je v souladu s Metodickým sdělením MŽP.
K dokumentaci byla obdržena vyjádření dotčených územně samosprávních celků, dotčených
správních úřadů a spolku.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z hlediska jeho
akceptovatelnosti pro dotčené životní prostředí a veřejné zdraví. Z tohoto pohledu nebyl
nalezen natolik významný faktor, který by bránil realizaci záměru, pochopitelně při dodržení a
respektování veškerých podmínek uvedených v návrhu stanoviska.
Dokumentace byla posouzena podle požadavků § 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu přílohy č. 5 tohoto zákona a po zvážení všech
výše uvedených skutečností navrhuji příslušnému úřadu souhlasné stanovisko se záměrem
Rozšíření stávající trati Kopřivná,
a to za dodržení podmínek, které uvádím v návrhu stanoviska.

VII.

NÁVRH STANOVISKA
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Č.j.:

V Ostravě, dne:

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hujíková
Tel.: +420 595 622 504
e-mail: katerina.hujikova@msk.cz
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy dle ustanovení § 22 písm. a)
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen
„zákon EIA“), vydává podle ust. § 9a, odst. 1 zákona EIA, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1
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zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), oznamovateli
záměru, společnosti SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. Malá Morávka 122, 793 36 Malá Morávka
souhlasné závazné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“ na životní
prostředí (dále jen „závazné stanovisko“).
I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru
Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná
2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr řeší plošné rozšíření stávající sjezdové trati v lyžařském areálu Kopřivná o 29.344 m2
(stávající plocha sjezdové trati je přibližně 55.000 m2), bez navýšení kapacity areálu.
Předkládaný záměr zahrnuje i doplnění stávající sítě technického zasněžování a umělého
osvětlení.
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Uvedený záměr „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“ podléhá posuzování vlivů na ŽP na
základě přílohy č. 1, kategorie II, bodu 10.7: Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související
zařízení (změna stávajícího záměru) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
4. Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky, p.č.:

Moravskoslezský
Malá Morávka
Malá Morávka
1396/1, 1166, 1167, 1170/1, 1174/1, 1164/4, 1435/1, 1396/34

5. Obchodní firma oznamovatele
SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Malá Morávka 122
793 36 Malá Morávka
6. IČ oznamovatele
268 64 924
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
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SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Malá Morávka 122
793 36 Malá Morávka
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Mgr. Karel Ležatka, místopředseda představenstva
9. května 898, 742 83 Klimkovice
Tel.: 736 606 404
E-mail: advokat@haudit.cz
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, případně
podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí.
Souhlasné závazné stanovisko k záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“ je vydáno
s následujícími podmínkami:
1. Nakládání se stavebním a výkopovým materiálem řešit mimo lesní pozemky a porosty,
během výstavby vyloučit případné dočasné deponie v lesním porostu.
2. Zásahy do dřevinných porostů (kácení) a rozsáhlejší zásahy do půdního krytu (skrývku
zeminy) realizovat mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. realizovat od začátku
září do konce března. Ostatní činnosti lze provádět po celý rok.
3. V prostoru mokřadní olšiny vykácet maximálně plochu 2.288 m2 v souladu s požadavkem
Správy CHKO Jeseníky.
4. Všechny stavební práce provádět pouze v denní době.
5. Vykácenou dřevní hmotu přibližovat s ohledem na minimalizaci poškození půdního krytu.
6. V nejsklonitějším a nejvíce skeletovitém segmentu lesa v horní části navržené sjezdové tratě
(viz porostní segment II.) eliminovat riziko eroze svrchních vrstev půdy zbudováním kamenných
teras nebo kamenných průlehů s využitím kamenů až balvanů podobných hromadnicím, které
se v okolním sudetském prostoru běžně vyskytují.
7. S ohledem na zachování kontinua plošné distribuce gravitující půdní vody v segmentu lesa IV.
(podmáčená olšina ve střední části navržené sjezdové tratě) je vhodné pohřbít sérii surových
kmenů prostých chemické konzervace uložených paralelně po spádnici těsně pod úrovní terénu,
kotvených pohřbenými dřevěnými piloty. Plošný neosoustředěný odtok ze stávající i nově
vzniklé sjezdové tratě převést v soustředěný odtok do prostoru prameniště. Konstrukční detail
navrhovaných opatření bude rozpracován v projekční, resp. realizační fázi záměru.
8. Odlesněné plochy osít bezprostředně po provedení terénních úprav pestrou luční směsí
složenou z regionálně příslušných druhů rostlin (optimálně senem z okolních přirozených luk).
9. V rámci využití prostoru sjezdové tratě mimo zimní sezónu umožnit řádné obhospodařování
lučních porostů. Luční porosty by měly být alespoň 1x ročně sečeny, případně extenzivně
přepásány.
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10. V lesních porostech bezprostředně navazujících na nově navrženou sjezdovou trať volit
podíl melioračních a zpevňujících dřevin v minimálním či vyšším zastoupení požadovaném
platnými právními předpisy. V porostním plášti by měl být vysazován zejména buk lesní a jedle
bělokorá, v částech s vyšším podílem skeletu javor klen, v prostoru podmáčené olšiny olše šedá
a olše lepkavá či jasan ztepilý.
11. Pro podporu tvorby stabilního porostního pláště a podporu humifikace na nově vzniklém
okraji lesa provést výsadbu stanovištně odpovídajících druhů dřevin (buk lesní, jedle bělokorá,
javor klen, jasan ztepilý, jeřáb ptačí a třešeň ptačí). Výšku sazenic volit v rozmezí 0,5 – 1 m, o
výsadbu pečovat následující tři roky po výsadbě.
12. Během výstavby zabezpečit bezvadný technický stav stavební mechanizace s ohledem na
prevenci úniků ropných látek, mazadel hydrauliky a proti zvýšeným emisím výfukových plynů.
13. Při použití mobilních sněžných děl dodržet minimální odstupovou vzdálenost od nejbližších
objektů bydlení stanovenou zpracovanou hlukovou studií, tj. 70 m v denní době a 135 m v noční
době.
14. Pro ověření predikovaných ekvivalentních hladin akustického tlaku bude provedeno, u
nejbližší obytné zástavby, autorizované kontrolní měření hluku k prokázání souladu reálného
stavu s příslušnými hygienickými limity stanovenými v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Toto měření musí být
předloženo příslušné KHS pro odsouhlasení.
15. V rámci umělého zasněžování vyloučit používání aditiv, která by mohla ohrozit kvalitu vod
při tání umělého sněhu.
16. Umělé osvětlení sjezdové tratě nasměrovat pouze do prostoru lyžařské sjezdové trati s
minimalizací světelného znečištění okolního území (nasměrování lamp, použití bočního clonění
apod.). Osvětlení provozovat pouze v zimním období do 21:00.
II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených
podmínek
Příslušný úřad, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vycházel při formulování závazného
stanoviska z následujících podkladů:
•

Oznámení záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“ podle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., které zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D, držitel autorizace ke
zpracování dokumentace a posudku rozhodnutím MŽP č.j. 42028/ENV/14, oznámení
zpracováno v září 2016.

•

Vyjádření k oznámení záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“.

•

Dokumentace záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“ podle přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb., které zpracovala Ing. Pavla Žídková, držitelka autorizace ke
zpracování dokumentace a posudku rozhodnutím MŽP č.j. 4094/435/OPVŽP/95,
s prodloužením autorizace, č.j. 40285/ENV/06, č.j. 34671/ENV/11, č.j. 33369/ENV/16,
dokumentace zpracována v březnu 2017.
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•

Vyjádření k dokumentaci záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“.

•

Posudek dokumentace záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“, který
vypracoval Ing. Aleš Calábek, MBA, držitel autorizace ke zpracování dokumentace a
posudku rozhodnutím MŽP č.j. 8939/1302/OPVŽP/96, prodloužení autorizace č.j.
82345/ENV/15.

•

Vyjádření k posudku „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“.¨

•

Veřejného projednání záměru.

Rozšíření lyžařského areálu Kopřivná je vyvoláno potřebou rozšířit sportovně rekreační zázemí v
řešené oblasti s využitím lokalit, které jsou dle ÚPD obce k takovým aktivitám vhodné. Navíc je
předloženým záměrem navrženo využívat lokalitu, která již v současnosti k těmto účelům slouží.
Pro lyžařský areál Kopřivná je rozšíření sjezdové dráhy nutné zejména z důvodu rozložení
návštěvníků přepravovaných stávající lanovou dráhou na větší plochu lyžařských tratí, čímž se
zvýší komfort i bezpečnost návštěvníků. Záměr se nachází v CHKO Jeseníky, ale pouze v rámci
její III. a IV. zóny ochrany.
Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Malá Morávka (Změna č. 5 ÚP) a se
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Záměr je předložen v jedné variantě, která je z hlediska rozsahu i technologie optimální a z
hlediska ovlivnění životního prostředí nejšetrnější. Záměr je lokalizován severně od průseku pro
lanovou dráhu, na plochách územním plánem obce určených pro sjezdové lyžování a lze
očekávat minimální vliv na krajinný ráz. Navrhovaná varianta je v textu srovnávána s tzv.
nulovou variantou – tedy se zachováním stávajícího stavu, což však není pro rozvoj tohoto
lyžařského areálu perspektivní.
K záměru byla v zákonné lhůtě doručena vyjádření České inspekce životního prostředí,
Oblastního inspektorátu Olomouc, České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu
Ostrava, Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru Životního prostředí a zemědělství, Městského úřadu
Rýmařov, odboru Životního prostředí, AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky (doručeno po termínu
pro vyjádření), připomínky veřejnosti – pan Zdeněk Liška a připomínky dotčené veřejnosti –
Českého svazu ochránců přírody Šumperk.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření k oznámení záměru je provedeno v dokumentaci,
resp. v její kapitole Úvod.
K dokumentaci bylo doručeno celkem 6 vyjádření. Vypořádání všech relevantních připomínek
z těchto vyjádření je provedeno v posudku v kapitole V. Vypořádání všech obdržených vyjádření
k dokumentaci. Všechny relevantní připomínky týkající se posuzování vlivů na životní prostředí,
byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem vypořádány, komentovány, případně
jsou zapracovány do tohoto závazného stanoviska.
Na základě dokumentace a všech doručených vyjádření k dokumentaci zpracoval Ing. Aleš
Calábek, MBA, posudek s náležitostmi podle přílohy č. 5 zákona (červenec 2017).
Zpracovatel posudku se ztotožnil se závěry dokumentace – posuzovaný záměr byl posouzen ze
všech podstatných hledisek a při splnění opatření v závazném stanovisku pro eliminaci, resp.
snížení negativních vliv na jednotlivé složky životního prostředí, lze považovat záměr z hlediska
jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví za přijatelný.
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Zpracovatel posudku podmínky uvedené v dokumentaci doplnil, případně upravil a navrhl vydat
souhlasné závazné stanovisko.
K posudku bylo doručeno celkem xxx vyjádření. Vypořádání vyjádření k posudku je doloženo
v závěru odůvodnění tohoto závazného stanoviska.
Veřejné projednání bylo uskutečněno ........
Navržené podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru posuzovaného záměru a
podmínek v prostředí, do kterého je záměr umístěn. Podmínky jsou stanoveny s ohledem na
možné vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví pro minimalizaci a
kompenzaci těchto vlivů.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Předmětem záměru je plošné rozšíření stávající sjezdové trati v lyžařském areálu Kopřivná o
29.344 m2 (stávající plocha sjezdové trati je přibližně 55.000 m2), bez navýšení kapacity areálu.
Předkládaný záměr zahrnuje i doplnění stávající sítě technického zasněžování a umělého
osvětlení.
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byly vyhodnoceny následující vlivy:
•

Vlivy na obyvatelstvo:

Zvýšení hlukové zátěže po dobu stavebních prací, vliv na pohodu obyvatel rozšířením systému
umělého osvětlení. Záměr bude mít mírně pozitivní vliv zvýšením bezpečnosti návštěvníků
lyžařského areálu. Negativní vlivy záměru budou minimalizovány či kompenzovány - stavební
práce budou prováděny pouze v denní dobu, stanovení vzdálenosti sněžných děl od zástavby,
nasměřování reflektorů umělého osvětlení a jejich stínění.
•

Vlivy na ovzduší a klima:

Záměr neobsahuje nový zdroj znečišťování ovzduší, kapacita areálu zůstává nezměněna.
•

Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky:

Ze zpracované hlukové studie vyplývá, že za dodržení konkrétních opatření (vzdálenosti
sněžných děl od zástavby) nebude docházet k překračování platných limitů daných platnými
předpisy. Hluková studie hodnotí období výstavby, kdy uvažuje s hlukem stavebních strojů a
motorových pil v místě staveniště, kdy pro výpočtový modul byl brán nejnepříznivější stav, kdy
všechny mechanismy jsou v činnosti současně, včetně odvozu vytěženého dřeva. Dále hluková
studie hodnotí běžný provoz areálu, kde do výpočtů uvažuje hluk z lanovky a lyžařského vleku,
včetně pohybu osobních automobilů na parkovišti. Další výpočtový stav je proveden pro provoz
umělého zasněžování, kdy je uvažováno s použitím všech 9 ks stacionárních děl a 5 ks mobilních
sněhových děl. Zasněžování sjezdovky probíhá v průměru 14 dnů za sezónu. Rovněž je
proveden výpočet hluku při úpravě lyžařské tratě, kdy budou v provozu 2 rolby, pomocí nichž
bude technický sníh rozmístěn na sjezdovku a upraven její povrch. Vlivy na hlukovou situaci jsou
na základě hlukové studie charakterizovány jako podlimitní, trvalé po dobu provozu záměru a v
plné míře vratné.
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•

Vlivy na povrchové a podzemní vody a klima:

Potenciálně největší vliv na povrchové vody má umělé zasněžování areálu. Maximální
předpokládaný odběr odpovídá platnému povolení k jímání povrchových vod a nebude nijak
navýšen. V areálu používaný odběrný objekt z toku Bělokamenného potoka automaticky
zachovává minimální zůstatkový průtok v toku, neboť nátok vody přes přelivnou hranu do
odběrného objektu je umožněn až po jeho převedení v případě dostatečné výšky hladiny vody v
toku. Průtokoměrem v objektu čerpací stanice mimo profil koryta toku je snímán okamžitý
průtok i celkový odběr vody do systému zasněžování. Tento systém tak umožňuje přesnou
kontrolu dodržování platného povolení k odběru povrchových vod a zajištění minimálního
zůstatkového průtoku v toku.
Podzemní vody nebudou záměrem nijak ovlivněny. Prostor olšiny ve střední části dotčeného
území je značně podmáčený. S ohledem na zachování vodního režimu dotčeného území jsou
v návrhu závazného stanoviska uvedena opatření eliminující dotčení vodního režimu řešeného
území a navazujícího segmentu olšiny směrem na sever.
•

Vlivy na půdu:

Půdní prostředí bude ovlivněno pouze maloplošně, v místech vedení podzemních rozvodů a v
místech sanovaných pařezů po vykácených stromech. U pozemků PUPFL je třeba požádat o
dočasné odnětí dotčených částí pozemků. U dotčených pozemků nebude zasahováno do
půdního pokryvu.
•

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou nevýznamné, jednorázové, po ukončení
provozu záměru vratné.
•

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy:

Lesní porosty na většině dotčené plochy nepředstavují ochranářsky cenné biotopy, protože se
jedná o stejnověké smrkové monokultury bez kvalitního podrostu. Jediným prvkem zvyšujícím
biodiverzitu dotčeného území je mokřadní olšina s výskytem ohroženého prstnatce Fuchsova. V
průběhu posuzování bylo zjištěno, že dotčení lesních porostů nebude takového rozsahu, aby v
dané lokalitě došlo ke snížení biodiverzity organismů vázaných na lesy. Význam smrkových
monokultur pro ekologickou stabilitu řešeného území je zanedbatelný. Je proto možné
konstatovat, že realizace plánovaného záměru výrazně neoslabí ekologicko stabilizační funkce
daného území. Ke zmírnění působení negativního vlivu na okolní lesní ekosystémy byla
navržena zmírňující opatření, jejichž realizace zajistí, že dopad záměru nebude přestavovat
významné ovlivnění přírodního prostředí v zájmovém území a jeho okolí.
K zásahu do biotopu prstnatce Fuchsova bude nezbytné zajištění výjimky ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněného druhu v kategorii „ohrožený“ dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Součástí vydané výjimky by měla být i
opatření pro snížení negativního vlivu. V daném případě se nabízí záchranný transfer
ohrožených jedinců. Zároveň nelze vyloučit, že tento druh spontánně neosídlí vlhké narušené
plochy na sjezdovce, protože se nejedná o striktně lesní orchidej.
•

Vlivy na krajinu:
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Rozšíření stávajícího průseku – vykácení části lesního porostu pro novou sjezdovku nebude mít
za následek významné narušení krajinného rázu a jeho zákonných kritérií, ovlivnění krajinného
rázu bude jen lokální, bez dopadu na dálkové pohledy.
Vlivy na krajinný ráz jsou považovány svým rozsahem a významem za nízké, trvalé po dobu
trvání záměru, v plné míře po ukončení jeho provozu vratné.
•

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

Částečně ovlivněny budou všechny pozemky, na nichž se plánuje rozšíření sjezdové trati. Před
realizací záměru bude nutné od vlastníků získat souhlas se zásahy do těchto pozemků. Hmotný
majetek mimo řešené pozemky nebude poškozen ani negativně ovlivněn nad míru danou
platnými předpisy.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a
veřejné zdraví je patrné, že záměr Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná není záměrem,
který by přesahoval státní hranice. Z hlediska prostorového působení vlivů se jedná o vlivy
lokálního měřítka.
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nebyl nalezen natolik
významný faktor, který by, při dodržení podmínek stanovených v tomto závazném stanovisku,
bránil realizaci záměru.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí
Předmětem záměru je rozšíření plochy sjezdových tratí a rozšíření stávajícího systému umělého
zasněžování a osvětlení.
Dokumentace stručně, ale výstižně uvádí popis technického a technologického řešení záměru.
Popisuje provedení lesního průseku a jeho rozsah, do morfologie terénu nebude zasahováno.
Rozšíření stávající sítě zasněžování bude v intencích stávající kapacity a bude v souladu
s platným povolením k nakládání s vodami, které vydal MÚ Rýmařov.
Systém osvětlení pro večerní lyžování bude zajištěn reflektory, které budou osazeny tak, aby
osvětlovaly pouze sjezdovou trať a budou v provozu pouze v zimním období do 21:00 h.
Na základě předloženého technického řešení lze vyslovit názor, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou, při
respektování podmínek stanovených v posudku, použita odpovídající technická řešení na úrovni
současných nejlépe dostupných možností.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je předložen v jedné variantě, která je z hlediska rozsahu i technologie optimální a z hlediska
ovlivnění životního prostředí nejšetrnější. Záměr je lokalizován severně od průseku pro lanovou
dráhu, na plochách územním plánem obce určených pro sjezdové lyžování. Navrhovaná varianta je
v textu srovnávána s tzv. nulovou variantou – tedy se zachováním stávajícího stavu, což však není
pro rozvoj stávajícího lyžařského areálu perspektivní.
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5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém
rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad obdržel oznámení záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“, k.ú. Malá
Morávka, naplňující dikci bodu 10.7: Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení
(změna stávajícího záměru), kategorie II, přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, oznamovatele společnosti SKI AREÁL MALÁ MORÁVKA a.s., IČ: 268 64 924. Oznámení
záměru bylo zpracováno RNDr. Markem Banašem, Ph.D.
Na základě zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje závěr, že záměr má
významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona. V závěru
zjišťovacího řízení (ze dne 24. 10. 2016 č.j.: MSK 118232/2016) dle § 7 citovaného zákona KÚ
požaduje, aby byla dokumentace zaměřena především na podrobné vyhodnocení relevantních
připomínek a problémových okruhů, které byly předmětem doručených připomínek k oznámení
záměru a v přílohách závěru zjišťovacího řízení. Byl vznesen požadavek, že v dokumentaci je třeba
se důkladně zaměřit na vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí
dotčeného území, na lesní porosty, na zvláště chráněné druhy, riziko zvýšené eroze, vodní režim
lokality a vliv osvětlení na okolní faunu, atd. Dále bylo v závěru zjišťovacího řízení požadováno
navrhnout reálná a účinná opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů
na životní prostředí. Rovněž Krajský úřad dále doporučil zpracování variantního řešení záměru.
Oznamovatel ve smyslu ust. § 8 odst. 1) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí předložil
v březnu 2017 příslušnému úřadu dokumentaci zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona.
Příslušný úřad dne 27. 3. 2017 zveřejnil dokumentaci na internetových stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód záměru MSK2002 a na úředních deskách
krajského úřadu a dotčené obce Malá Morávka.
V termínu pro zaslání vyjádření k dokumentaci (27. 4. 2017) bylo příslušnému úřadu doručeno
celkem 6 vyjádření.
Příslušný úřad v červnu 2017 pověřil zpracováním posudku Ing. Aleše Calábka, MBA, GHC regio
s.r.o. Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc, který posudek zpracoval a dne 31. 7. 2017 jej předal
příslušnému úřadu.
Dne xxx 2017 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným celkům a
dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne xxx 2017 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
K posudku bylo příslušnému úřadu doručeno celkem xxx vyjádření.
Dne xxx 2017 rozeslal příslušný úřad pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění.
Dne xxx 2017 se konalo veřejné projednání záměru „Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná“
se závěry:
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
K záměru byla v zákonné lhůtě doručena vyjádření České inspekce životního prostředí,
Oblastního inspektorátu Olomouc, České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu
Ostrava, Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru Životního prostředí a zemědělství, Městského úřadu
Rýmařov, odboru Životního prostředí, AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky (doručeno po termínu
pro vyjádření), připomínky veřejnosti – pan Zdeněk Liška a připomínky dotčené veřejnosti –
Českého svazu ochránců přírody Šumperk.
Vypořádání připomínek z došlých vyjádření k oznámení záměru je provedeno v dokumentaci,
resp. v její kapitole Úvod. Relevantní připomínky byly zapracovány do dokumentace.
Dokumentace k záměru Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná byla zpracována Ing. Pavlou
Žídkovou, držitelkou autorizace ke zpracování dokumentace a posudku rozhodnutím MŽP č.j.
4094/435/OPVŽP/95, s prodloužením autorizace, č.j. 40285/ENV/06, č.j. 34671/ENV/11, č.j.
33369/ENV/16.
K dokumentaci bylo doručeno celkem 6 vyjádření:
1.

Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jeseníky, č.j.
01050/OM/17, ze dne 12. 4. 2017.

2.

Vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
ČIŽP/48/IPP/1612479.002/17/OZP, ze dne 20. 4. 2017.

3.

Vyjádření Městského úřadu Rýmařov, č.j. MURY 10087/2017, ze dne 24. 4. 2017.

4.

Vyjádření
České
inspekce
životního
prostředí,
ČIŽP/49/IPP/1612488.005/17/VMJ, ze dne 25. 4. 2017.

5.

Vyjádření Krajského úřadu, odboru ŽPaZ, č.j. MSK 57109/2017, ze dne 27. 4. 2017.

6.

Vyjádření českého svazu ochránců přírody Šumperk, ze dne 25. 4. 2017.

OI

OI

Olomouc,

Ostrava,

č.j.

č.j.

Vypořádání všech relevantních připomínek z těchto vyjádření je provedeno v posudku
v kapitole V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci. Všechny relevantní
připomínky týkající se posuzování vlivů na životní prostředí, byly odpovídajícím způsobem
vypořádány, komentovány, případně jsou zapracovány do tohoto závazného stanoviska.
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení)
K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 6 vyjádření – viz výše. Připomínky
z těchto vyjádření k dokumentaci byly vypořádány v posudku. Posudek je zveřejněn na
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód záměru
MSK2002 v části Posudek.
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vzaty v úvahu při formulaci tohoto
závazného stanoviska.
8. Vypořádání vyjádření k posudku
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SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.
Rozšíření stávající sjezdové trati Kopřivná

Příslušný úřad obdržel ke zveřejněnému posudku celkem xxx vyjádření od následujících
subjektů:
V následujícím přehledu jsou stručně shrnuta vyjádření k posudku a komentář zpracovatele
posudku.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje posoudil žádost podanou oznamovatelem záměru a na
základě výše uvedených údajů vyplývajících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí
vydal závazné stanovisko. Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení vydaná podle
zvláštních právních předpisů. Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě
zákona, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona.
Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Datum zpracování posudku: 07 / 2017
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
Ing. Aleš Calábek, MBA
GHC regio s.r.o.
Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc
tel.: 774 579 973

Podpis zpracovatele posudku:

....................

Autorizace ke zpracování posudku:
Zpracovatel:

Ing. Aleš Calábek, MBA
osvědčení odborné způsobilosti (autorizace)
podle Vyhlášky MŽP ČR č. 499/1992 Sb., resp. podle
§ 19 zák. č. 100/2001 Sb.,
č.j. 8939/1302/OPVŽP/96, prodlouženo č.j. 82345/ENV/15
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