MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Obec Nýdek
739 96 Nýdek č.p. 281

Váš dopis značky:

Naše značka:
52942/ENV/08

Vyřizuje:
Ing. Rohrböcková / l. 2760

PRAHA:
10.7.2008

Věc: Posuzování vlivů záměru „Lanová dráha Nýdek - Čantoryje“ na životní prostředí
– dopracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

A/ REKAPITULACE PROCESU EIA
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný úřad (dále jen „příslušný úřad“). ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen „zákon“) obdržel dne
2.2.2006 oznámení zpracované podle přílohy č. 3 zákona k záměru „Lanová dráha Nýdek Čantoryje“, oznamovatele Obec Nýdek , 739 96 Nýdek 281.
Záměr „Lanová dráha Nýdek - Čantoryje“ naplňuje dikci bodu 9.3 (Tramvajové,
podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek), kategorie II, přílohy č. 1 zákona.
Dne 7.2.2006 zahájil příslušný úřad zjišťovací řízení, jež bylo ukončeno dne 28.3.2006
vydáním závěru zjišťovacího řízení s tím, že záměr má významný vliv na životní prostředí
a bude proto dále posuzován podle citovaného zákona a předložené oznámení dle přílohy č. 4
k zákonu se nepovažuje za dokumentaci a je třeba jej dopracovat dle přílohy č. 4 zákona
a dle požadavků a připomínek, které příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení (dále
jen „dokumentace EIA“).
Příslušný úřad obdržel dne 7.1.2008 dokumentaci EIA záměru zpracovanou v rozsahu
přílohy č. 4 zákona. Dokumentace EIA byla rozeslána v souladu s § 8 odst. 2 zákona
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění
a vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna dle § 16 zákona na úřední desce
Moravskoslezského kraje dne 16.1.2008.
V průběhu lhůty pro vyjádření k dokumentaci, dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona, bylo
na základě obdržených vyjádření orgánů ochrany přírody (AOPK ČR – SCHKO Beskydy
a krajského úřadu) zjištěno, že realizace záměru může mít významný nepříznivý vliv
přesahující státní hranice a to na evropsky významnou lokalitu (EVL) BESKID ŚLASKI
PLH24005 na území Polské republiky. Předložená dokumentace nevyhodnocuje vlivy
na uvedenou EVL. Zamýšlená lanová dráha může na hřeben Slezských Beskyd dopravit
až 1000 osob za hodinu, proto nelze hodnocení vlivů záměru na předmětnou EVL, navazující
na hraniční hřeben mezi Polskou republikou a Českou republikou, pominout.
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Krajský úřad v souladu s výše uvedeným a v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona
postoupil spisový materiál k záměru dne 18.2.2008 Ministerstvu životního prostředí (dále jen
„MŽP“).
Dne 13.3.2008 MŽP vyrozumělo v souladu s článkem 2 odst. 5 Úmluvy o posuzování
vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluva) polskou stranu jako
stranu dotčenou a zahájilo jednání o tom, zda záměr může mít významný škodlivý dopad
přesahující hranice států a zda by se u něho mělo postupovat, jako kdyby byl uveden v příloze
č. 1 Espoo úmluvy.
Dne 24.4.2008 se vyjádřila polská strana že se chce podílet na posuzování vlivů
a ve svém dopisu uvádí, že záměr bude realizován v bezprostředním sousedství přírodně
hodnotných oblastí, zejména přírodní rezervace Czantoria a přírodního parku „Beskid
Ślaski“ a také navržené zvláštní oblasti ochrany „Beskid Ślaski“. Dále uvádí, že
na polské straně již lanovka je, čili realizace záměru bude spojena se zdvojeným
účinkem. Proto ve svém dopise požaduje, aby dokumentace byla doplněna o vliv
navrhované činnosti na polská chráněná území, včetně navrhované oblasti Natura 2000.
Dne 16.5.2008 MŽP pověřilo zpracováním posudku Mgr. Tomáše Šikulu, dne
26.5.2008 byly zpracovateli posudku doručeny poslední podklady (dokumentace EIA včetně
všech vyjádření).
Zpracovatel posudku dopisem ze dne 4.7.2008 doporučuje na základě došlých
vyjádření přepracovat dokumentaci EIA, zejména z důvodu absence posouzení vlivů
na soustavu Natura 2000 na polském území. Ve vazbě na znění § 9 odst. 5 citovaného
zákona, kde je uvedeno, že zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci
přepracovávat ani ji doplňovat, je nutné tuto dokumentaci doplnit tak, aby měl
zpracovatel posudku k dispozici veškeré údaje, na základě kterých vyhodnotí velikost
a významnost vlivů tohoto záměru na životní prostředí a aby následně mohl navrhnout
Ministerstvu životního prostředí stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí.

B/ POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE EIA
Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA
a na základě doporučení zpracovatele posudku MŽP jako příslušný úřad vrací
dle § 9 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dokumentaci EIA
k přepracování. Dokumentaci EIA je třeba dopracovat na základě veškerých
relevantních připomínek a požadavků obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci EIA
k tomuto záměru.
Dalšími důvody k přepracování dokumentace EIA jsou tyto skutečnosti:
1.

V textu je nedůsledně uváděn pojem „oznámení“ a „dokumentace“, ačkoli se jedná
o dokumentaci EIA ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004
Sb.

2.

V dokumentaci EIA zcela chybí vyjádření stavebního úřadu ohledně souladu s ÚPD, což
je zákonná příloha dokumentace EIA.
Doplnění dokumentace bude zahrnovat zejména následující informace a aspekty:

3.

Doplnění posouzení vlivů stavby na evropsky významnou lokalitu BESKID ŚLASKI
PLH240005, nacházející se za hranicemi ČR a na navrhovanou oblast Natura 2000
na Polském území.
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4.

V přehledu vypořádání připomínek zjišťovacího řízení z března 2006 neodpovídají
některé odkazy na stránky v textu a text se odkazuje na neexistující součásti
dokumentace, jako je např. vyhodnocení vlivů na VKP nebo opatření k ochraně území
před nadměrným sešlapem.

5.

V kapitole B.4 „Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry“ doplnit možnou
kumulaci vlivů způsobenou propojením obou zemí (ČR a Polska) pomocí lanovek.

6.

V kapitole D. doplnit geologické údaje a vyhodnocení týkající se sesuvů v oblasti.

Z obdržených vyjádření k dokumentaci bude Doplnění dokumentace zahrnovat
zejména následující informace a aspekty :
7.

V dokumentaci je uvedeno, že stavba je v souladu s územním plánem obce Nýdek
a územním plánem VÚC Beskydy. Obec Nýdek má pouze schválený koncept územního
plánu obce Nýdek. V dokumentaci doplnit vyhodnocení souladu záměru se schváleným
konceptem územního plánu obce Nýdek.

8.

V dokumentaci není dostatečně vyhodnocen vliv na geologii a geomorfologii daného
území. Dle „Inventarizačního průzkumu NPR Čantoryje v oboru geologie
a geomorfologie“ se posuzovaný záměr nachází v odlučné oblasti jednoho z největších
sesuvů na území ČR. Je nutné dostatečně vyhodnotit vliv stavby a s ní související
činnosti jako je např. pohyb těžké techniky, zakládání staveb, rozsáhlé kácení, následný
zvýšený pohyb návštěvníků pod lanovkou a jejím blízkém okolí na stabilitu svahu a to
z důvodu možného nenávratného poškození částí chráněných zákonem (VKP, ÚSES,
biotopy zvláště chráněných druhů, dřeviny atd.).

9.

Doplnit podmínky Městského úřadu Třinec do kapitoly D.4.

10. Doplnit do dokumentace způsob zásobování vodou mezistanice lanové dráhy a likvidace
splaškových vod ze sociálních zařízení určených pro přepravované osoby.
11. Doplnit do dokumentace vliv nárůstu návštěvníků na přírodní prostředí, zejména pak
na NPR Čantoryje, která se nachází v bezprostřední blízkosti.
12. Doplnit posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.
13. Doplnit vliv provozu záměru na nárůst turistického ruchu v obci.
14. Doplnit zhodnocení zasažení nivy Horského potoka (VKP) výstavbou parkovišť.
15. Vypořádat a doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních
k dokumentaci EIA a současně v dopise zpracovatele posudku ze dne 4.7.2008,
kterým požaduje vrácení dokumentace k dopracování.

C/ ZÁVĚR
Na základě výše uvedeného požadujeme jako příslušný úřad dle § 9 odst. 5
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., přepracování dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí. Přepracovaná dokumentace musí zohlednit a vypořádat
veškeré požadavky uvedené v závěru zjišťovacího řízení a ve vyjádřeních
k dokumentaci EIA a zejména se musí zaměřit na výše zmíněné oblasti.
Dopracovaná dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bude předána
příslušnému úřadu v 8 vyhotoveních.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona
neprodleně o zveřejnění informace o vrácení dokumentace na úředních deskách a nejméně
ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase
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apod.). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb. nejméně 15 dnů.
Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o vyrozumění příslušného úřadu
o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace na úřední desce v nejkratším možném
termínu.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
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Rozdělovník k č.j. 52942/ENV/08
Dotčené územní samosprávné celky:
Moravskoslezský kraj
Náměstek hejtmana kraje p. Pavol Lukša
28. října 117
702 18 Ostrava
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Třinec
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jablunkovská 160
739 61 Třinec
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7
702 00 Ostrava
Česká inspekce životního prostředí
OI Ostrava
Valchařská 15
702 00 Ostrava
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava
Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor zvláště chráněných částí přírody
odbor ekologie krajiny a lesa
odboru geologie
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
Oznamovatel:
Obec Nýdek 281
739 96 Nýdek

- kopie obdržených vyjádření
- kopie dopisu zpracovatele posudku
ze dne 4.7.2008

Zpracovatel dokumentace:
HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava
Ing. Čestmír Krkoška
Varenská 49
730 02 Ostrava

- kopie obdržených vyjádření
- kopie dopisu zpracovatele posudku
ze dne 4.7.2008
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Na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí OVSS IX
Čs.Legií 5
702 00 Ostrava
Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
AOPK ČR – Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
P.O.Box 9
110 15 Praha 1
OS Beskydčan
Muchovice 393
739 14 Ostravice
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