MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 12. května 2010
Č.j.: 40163/ENViO

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDEM zÁrviĚRU
NA žwOTM PROSTŘEDÍ
podle 10 zákona č. 1002001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
někter‘ch souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivŮ na životní prostředí).
ve zněni pozdějších předpisů (dále jen .zákon).

L Identiflkační údaje
Název záměru:

Sportovní areál Špičák bikepark II. etapa

Kapacita (rozaIi3 záměru:

Záměr tvoří dvě sjezdové tratě pro horská kola uvnitř
sportovního areálu Spičák. Tratě budou začínat u horní stanice
lanovky a budou vedeny po odlesněných plochách stávajících
sjezdovek, průseku lanové dráhy a stávajících lesních cestách,
v dílčích úsecích též lesním porostem, kde hudou vedeny
po dřevěných prvcích, nebo kamenné rovnanině. Bikepark 11.
etapa bude v provozu od 15.6. do 15.9. kalendářního roku. Při
provozu bikeparku se předpokládá maximálně 300 sjezdů
pro všechny
za den. v absolutní špičce návštěvnosti
Bikepark I. etapa
zprovozněné tratě (celkem 4 tratě
a šikepark 11. etapa).

Umístění záměru:

kraj: Plzeňsk‘
obec: Klatov
k.ú.: Špičák

ObchodníJirma oznamovatele:
IČ oznamovatde:
Sídlo oznamovatele:

Průběhosuzování
Zpracovatel oznámení:

Datum DředloŽení oznámení:

RNDr. ViaWm Zval, GeoVi$on. ra.
pracoxiště Cástkova 73 326 00 Pizeh

Zpracovatel dokumentace:

RNDr. Ondřej Bílek, GeoVísion sro.
pracoviště Částkova 73. 326 00 Plzeň
osvědčení odborné způsobilosti čj. 32259ĺEN V ‘09

Datum předložení dokumentace:

29. řij ena 2009

Zpracovatelposudku:

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc., EVERNIA sro.
tř. L máje 97, 460 01 Liberec 1
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 724$ĺl I 55ĺOPV!93
autorizace prodloužena čj 1025 8ĺENV06

Datum předioženíposudku:

5. března 2010

Veřejnéprojednání: Vzhledem k tomu, že k dokumentaci nebylo uplatněno žádné
9 odst. 9 zákona upuštěno od konání veřejného
nesouhlasné vyjádření, bylo ve smyslu
projednání,
Celkové hodnoceníprocesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
3. února 2009 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen MZP) oznámení
záměru s náležitostmi padle přílohy č. 3 zákona.
5. února 2009 bylo oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
19. března 2009 vydalo MŽP závěr zjišt‘ovacího řízeni s tím. že dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 3 k zákonu je nutné
dopracovat především s dŮrazem na následující oblasti: variantní řešeni. ohrožené druhy
rostlin, kumulace vlivů, územní systém ekologické stability, vlivy na půdu a cíle ochrany
Chráněné krajinné oblasti Šumava.
29. října 2009 obdrželo MŽP dokumentaci zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona.
Ii. listopadu 2009 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčenm správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
21. prosince 2009 byl MŽP pověřen doc, RNDr. Petr Anděl. CSc. jako oprávněná osoba,
která je držitelem autorizace ve smyslu zákona, by zpracoval posudek o vlivech záměru
‚

5. března 2010 obdrželo MŽP zpracovaný posudek.
5, března 2010 byl posudek rozeslán dotčeným Územním sam.osprávným celkům
a dotČeným správním úřadům ke zveřejněi..í a vyjádření.
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5 Sprúva Národního parku a cli ráněné k.raj i.nné oblí.ari Šumava,
6. Mjn isterstvo život.ního prostiedí, odbor néče o krajinu.
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7. Ministerstvo žjvotního prostředi, odbor ochrany vod,
8 N4inisterstv o žjv otního prostředí, odbor zvláště chráněných častí přírod\.
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninoveho a pudniho prostředi,
1 O. Okrašlovací spolek Zdíkovska.

IH, Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
jejich velikosti a významnosti:

z hlediska

\ nasledujicích bodech jsou zrekapitulovany negativní vlivy zaměru na životni prostředí
z hlediska jejich velikosti a vy/namnosti.
(a) Vlivy na obyvatelstvo
Záměr počítá s výstavbou dvou novvch cyklistických sjezdovych trati ve sportov mm arealu
Spičák. Cílem je z šení nabídky rekieačnich aktivit v uzemi, očekáva se tedy pozitivní
socíálně ekonomicky vliv záměru na obyvatelstvo. Realizaci záměru nedojde K narušeni
faktoru pohody obyvatel, ovlivnění obyvatel hlukem nebo zvýšeným znečištěnim ovzduši je
bezpředmětné
(b) Vlivy na ovzduši a klima
Vlivy na ovzduší a klima je možné hodnotit jako nevy znamné. Nejsou navržena žadná
opatření k ochraně ovzduší.
(‘c) Vlivy na hlukovou situaci
Vlivy na hlukovou situaci a eentuálni další fyzikální a biologické charakteristiky je možné
hodnotit jako nevýinamne. Nejsou navržena žádná opatřeni k ochraně před hlukem.
(d) Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody je možne hodnotit jako nevyznamné, při
dodržení navržených preventivních a kompenzačních opatřeni. Navržená opatřeni na ochranu
vod jsou zahrnuta do stanoviska.
(e) Vlivy na pudu
/áměr je situován na pozemcích určenych k plněni funkci lesa, k zaboru zemědělského
pudního fondu zde nedochází Je zde možné riziko poškozeni pudního povrhu, při dodrženi
navrženy ch opatřeni je toto riziko minimalizováno. Navržena opatřeni na ochranu pudy jsou
zahrnuta do stanoviska

W Vlivy na hominov e a prirodni zdroje
/ámer neovlivni horninove prostredí a pnrodni droje Nejsou navržena zadna opatřeni
na ochranu hominov cha prostredi a přirodnich zdroje

tan viska
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v‘rnamn‘ negatini vlh na ccIistost a předměty ochrany žádných eropskv významných

lokalit a ptačích oblasti Záměr má mírně negativní vli na předměty ochrany Evropsk
vznamné lokality Š urna a. a to tano iště 941 O Ácidotilni smrčiny (J accinio-Piceetecz)
a 6230 Druhově bohate smilkové louky na silikátových podložich v horských oblastech
(av kontinentalní Erope v podhorskych oblastech), Doporučená opatřeni k eliminaLi
či zmírňov aní livu uvedena obou studiích jsou \ upra ené formě zahrnuta do stanoviska.
ji Vlivy na krajinu. krajinný ráz
Záměr je situo\ án e stá\ ajícím sportovním areálu. území je tedy již antropogenně ovlivněno
dalších dvou cyk1istickch tratí prakticky nedojde k o livnění krajin a krajinného
razu. Nejsou na ržena opatrení na ochranu krajiny a krajinného rázu
Realizací

(J) Vlhy na hmotny maietek a kulturni památky
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky je možné zhodnotit jako hezpředměthr. Nejsou
navržena žádná opatření na ochranu hmotného majetku a kulturních památek.

Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska žiotniho prostředi:
Na základě předloženého oznámeni a dokumentace, vyjádřeni dotčenych územně
samosprávných celku, dotčenych správních uřadu a veřejnosti a vlastniho terénního šetření,
lze konstatovat, že hodnocený záměr je akcepto ateln z hlediska livu na ži otní prostředí.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí:
Realizace bikeparku nepatří v České republice k běžně -eahzovaným stav bány Jelikož je
záměr umístěn v přirodnč cenně oblasti, jeho realizace b la podminěna splněním mnoha
omezujících podmínek. zejména podmínek v‘jimkv povolené usnesením vlády č. 679
z 2. 6. 2008.
Z hlediska vlivi na životní prostředí je volba vhodného vedeni tras navržení doplňujících
technických opatření iasadní. Pří vytyčování tras vycházeli projektanti ze spolupráce
s pracovníky Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Sumava, ze zkušeností
z předchozí již realizované etapy I. bikeparku a ze zkušenosti z podobnch záměru
ze zahraničí.
Celkově je možné konstato\ at, že technické řešení záměru je dokumentaci dostatečně
popsáno a odpo\ ídá standardům pro v stavbu podobny ch záměrů fechnické řešení počíta
s realizací řady dílčich teehnickych nrvku ktere respektují potřeby terénu a zmirňuji vlivy
záměru na životní prostředí na akceptovatelnou úro en.
a

Návrh opatření kprevenci. vyloučeni, snížení. popřipadě kompenzaci nepřtnivých vlivů
záměru na životní prctředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivŮ
na životní prostředL
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Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životníprostředí:
Záměr je předložen v jedné. tzv. optimalizované variantě, která je vsledkem procesu
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Jedná se o výstavbu dvou
sjezdových tratí pro horská kola uvnitř sportovního areálu Spičák.
Vypořádání i.yjádření k oznámení, dokumentaci a k posudku:
Vypořádání vyjádření k oznámení:
Celkem bylo k oznámení předloŽeno 9 vyjádření. z toho bylo 8 vyjádření dotčených správních
úřadů a I vyjádření veřejnosti. Vyjádření byla vypořádána a zoh1ednna v závěrech
zjišťovacího řízení, v dokumentaci a v posudku.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
Celkem bylo k dokumentaci předloženo 7 vyjádření od dotčených správních úřadů. Z toho
bylo 6 vyjádření bez připomínek. Ceská inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Plzeň, oddělení oclmmy lesa považuje dokumentaci za nedostatečnou, neboť chybí vyjádření
příslušného orgánu státní správy lesů a orgánu ochrany přírody. Realizací záměru dojde
k dotčení pozemků určených k plnění lesa a je třeba postupovat v souladu s
14 odst. 2
zákona č. 28911995 Sb., o lesích.

Vypořádání zpracovatele posudku: Dle vyjádření Městského úřadu Klatovy odboru životního
prostředí (‘ze dne 18.3.2010), lze považovat závazné stanovisko vydané dne 22.122008
(Čj. ZPĺI3 I l5ĺO8ĺKyj orgánem státní správy lesu za stanovisko státní správy lesu k dotčení
pozemkzi určen ch kplněnífi
‘nkcí lesa.
1
Dále byls ve dvou vyjádřeních uvedeny dílčí doporučení nebo požadavky na splnění dílčích
opatřeni nebo opatření podle kap. D.IV.
V posudku byla vyjádření vyhodnocena a vypořádána. Všechny relevantní požadavky
obsažené ve vyjádřeních byly zařazeny do stanoviska.
Zpracovatel posudku dospěl po zhodnocení všech připomínek k názoru, že předložená
dokumentace splňuje po formální i věcné stránce podmínky zákona č. 100/2001 Sb., a není
třeba ji dopracovávat.

Vypořádání vyjádření kposudku:
PříslušnÝ úřad obdrŽel k posudku vyjádření od následujících subjektů:
Městský úřad Klatovy. odbor životního prostředí.
Česká inspekce životního prostředí. ohlasrni inspektorát České Budějovice,
Česká inspekce Živomího rostředi. oblastní inspektorát Plzeň.
L
O‘LC ?ĽC95k
L
nJ‘em
Správa .národního parku a c šráněné krajinné oblasti Šu.mava.
Ministerstvo životního prostředÍ, odbor ochrany horninového a půdního prostře.dí,
Ministerstvo životního prostředí, odbo/ ochrany vod.

-

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí nemá k posudku připom.ínky. Orgn státní
.sprá:vy ochrany lesa dle zákona Č.. 289/1995 Sb. upozornil, že je v posudku c..hybně uvedeno
jednací Číslo stanoviska vydanČho orgánem státní správy lesů. dne 22.12.2008, k pČímému
dotčení lesa te.rénnimi úpravami .Důle orgán
že lze výše uvedené stanovisko považovat
‚
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice bez připomínek.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň, oddělení ochran lesa
uvedlo, že jestliže Nlěstsk úřad Klatovy, odbor životního prostředí. jako orgán státní správY
ochrany lesa nemá k posudku námitky a nebudou-li dotčeny pozemky pč. 437 1 a 543‘l,
neina k posudku námitek. Předpokládá %šak, že hudou dodrženy podmínky ouhlasného
aanoviska navržené v posudku. Inspektorát neuplatnil další připomínky.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni nemá žádné připomínky
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava souhlasí s návrhem
souhlasného stanoviska zpracovatele posudku. při splnění podmínek uvedeny ch r ná rhu
tano\ iska.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí uvedl, že
echny připomínky uplatněné k dokumentaci byly akceptovány.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod se záměrem souhlasí. nehol byly
respektovány požadavky na ochranu od.
Stanovisko:
základě oznámení. dokumentace, posudku. vyjádřeni k nim uplatněných
a doplňrjících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle
10 zakona Č. 1002001 Sb • o posuzování vli%u na ži%otnl prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
nředpisu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
\a

SOUHLASNÉ STANOVISKO
kzáměru

‘SPORTOVNÍ AREÁL šPiČkK— BIKEPKRK IL ETAPAD
um. že níže uedené podmínk\ tohoto stanoviska hudou respektuván v náskdujíeích
stupních projektové dokumentace zaměru a iahrnut jako podmínky navaznvch ‘pravních
uzeni.
DoporuČená varianta:
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Opatření pro fázi výstavby
2. Výstavbu záměru, především prováděni rušivých činnosti při terenních úpra\ ách (provoz
bagru, nákladních ozidel, pohyb pracovníku) směřovat v co největší míře mimo tmízdní
období chráněných ptačích druhu, které se vyskytuji bližším okolí.
3 Vyloučit v blízkosti biotopů s vř‘skytem silně ohroženeho druhu kosa horského (rurdus
torquatus) použití mechanizačních prostředku pro výstavbu
4. V segmentech, kde trať prochází smílkovými trá níky s výskytem plavuníku. kontrolovat
ve spolupráci s odborníky Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Sumav a
v stavbu tratě tak, aby porosty chráněných druhu nebyly poškozeny.
5. Zajistit dočasné deponie zeminy během stavby proti splachu
Opatření pro fázi provozu
6. Casově omezit provoz zaměru na dobu od 15.6. do 15.9 kalendařního roku.
7. Dusledně dodržovat pro ozní řád bikeparku a přepravní řad lanové dráhy.
8. Pravidelně kontrolovat stav obou tratí s cílem eliminovat rozvoj eroze pudního povrchu
a ochránit dřeviny rostoucí okolí trati.
9. Vybudovat a pravidelně udržov at pov rchové odvodněni cyklistické sjezdove trati
i lyžařských sjezdov ých tratí ve funkčním stavu s cílem předcházet poškozovaní pudního
povrhu v okolí a neohrožovat přirozené zmlazování lesa erozí a degradací chudých půd.
Realizací záměru nesmí docházet ke zhoršování odtokov ých poměru a odnosu pudy erozní
čínností vody. Je nutne dbát na zlepšování retenční schopnosti krajiny
10. Případné zjištěné závady na tratích okamžitě opravit. Opravy realizovat pruběžně
s využitím krátkodobých uzavírek jednotlivých tratí.
11 Uzavírat jednotlivé úseky nebo celé tratě v období dlouhotrvajícich dešťů, při rozmoklém
terénu, při narušení povrchu tratě až na kořenový systém stromů a při dalších významných
poškození trati, která by mohla vést k narušení okolniho biotopu. Poškozené úseky trati
operativně opravovat, a to za příhodných klimatických podmínek.
12. V případě významného poškození velkého rozsahu, například podmáčení většiny tratí
v důsledku extrémních srážek, které nebude řešitelné uzavřením částí tratí, pozastavit
provoz areálu, dokud nebudou tratě opět v uspokojivém stavu.
provožni řád bikeparku umístit
13. Zřetelně vyznačit podmínky používání bikeparku
přehledně na informačni ceduli v prostoru začátku lanove dráhy.
14 Dusledně postihovat osoby, které nedodržují provozní řád bikeparku, s durazem na osoby,
které vyjížději mimo vyznačenou sjezdovou trať a pohybují se volně po lvžarských
sjezdových tratích.
1 Maxjmálně dbat na ochranu kořenového systému drevin, zejmena mělce kořenících
smrku. Poškozovam kořenu v dlouhodobějším horizontu muze narusovat fyziologický ta
tim prispiv at k nezádoucímu pusobení škudcu a klimatickych
jednotlivých stromu
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Č. lOO‘2001 Sb. o posuzování \livu na životní prostředi a o změně některých souvisejících
zakonú (zákon o posuzováni vlivů na žiotní prostředí) ve zněni pozdějších předpisd

Ing. Jros1ava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzvání vlivů na životní prostředí
(otisk razítka se státním znakem č, 11)
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