MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 25. 6. 2012
Č.j.: 75791/ENV/12

ZÁPIS
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 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“) a § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb. záměru

„Lanová dráha Nýdek - Čantoryje“
konaného dne 15. 6. 2010 v sálu restaurace „Nýdečanka“, Nýdek 502, 739 96 Nýdek od
14:00 hodin.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
•

Proces posuzování vlivů záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ byl zahájen
oznámením záměru, které bylo předloženo dne 2. 2. 2006 na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.

•

Zjišťovací řízení bylo zahájeno rozesláním oznámení záměru dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Každý
mohl zaslat své písemné vyjádření k předloženému oznámení a to ve lhůtě 20 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Moravskoslezského kraje.
Informace o oznámení byla zveřejněna dne 7. 2. 2006.

•

Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 28. 3. 2006 vydáním závěru zjišťovacího řízení, ve
kterém Krajský úřad Moravskoslezského kraje dospěl k závěru, že předložené oznámení
se nepovažuje za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a je nezbytné ji
dopracovat.

•

Dokumentace byla Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje předložena dne 7. 1. 2008,
který ji rozeslal dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním
úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Každý mohl zaslat své písemné vyjádření
k předložené dokumentaci a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o dokumentaci na úřední desce Moravskoslezského kraje. Informace o dokumentaci byla
na úřední desce Moravskoslezského kraje zveřejněna dne 16. 1. 2008.

•

Následně byl dne 13. 2. 2008 proces posuzování vlivů na životní prostředí postoupen
Ministerstvu životního prostředí, jako příslušnému úřadu ve smyslu § 21 písm. f) zákona,
protože byly identifikovány potenciální vlivy na území Polska (Evropsky významnou
lokalitu Beskid Slaski).

•

Dne 13. 3. 2008 MŽP vyrozumělo polskou stranu a zahájilo jednání, zda záměr může mít
významný negativní vliv přesahující hranice státu.

•

Dne 24. 4. 2008 projevila polská strana zájem připojit se k procesu posuzování vlivů
tohoto záměru v přeshraničním kontextu.

•

Dne 16. 5. 2008 byl zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí pověřen
Mgr. Tomáš Šikula (autorizovaná osoba dle zákona), který doporučil dokumentaci
přepracovat, zejména z důvodu chybějícího posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 na
polském území.

•

Dne 10. 7. 2008 byla na základě obdržených vyjádření a doporučení zpracovatele
posudku dokumentace vrácena k přepracování a doplnění.

•

Dne 25. 1. 2010 obdrželo Ministerstvo životního prostředí přepracovanou dokumentaci,
která byla rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním
úřadům a polské straně ke zveřejnění a k vyjádření.

•

Dne 15. 6. 2010 zpracovatel posudku požádal o poskytnutí dalších nezbytných údajů,
které byly zpracovány formou doplnění údajů ve smyslu § 9 odst. 6 zákona.

•

Doplňující údaje byly zpracovateli posudku předány dne 3. 1. 2011. Na základě
dokumentace, přepracované dokumentace, doplňujících údajů a všech podaných
vyjádření byl zpracován oponentní posudek.

•

Dne 2. 4. 2012 obdrželo MŽP zpracovaný posudek, vč. doplňujících údajů (dále jen
„posudek“), který byl rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům a polské straně ke zveřejnění a k vyjádření. Každý mohl zaslat své
písemné vyjádření k předloženému posudku, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o posudku na úřední desce Moravskoslezského kraje. Informace byla na úřední
desce Moravskoslezského kraje zveřejněna dne 11. 5. 2012.

•

Dopisem ze dne 22. 5. 2012 rozeslalo Ministerstvo životního prostředí pozvánku na
veřejné projednání posudku, zároveň dokumentace, přepracované dokumentace
a dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a polské straně
ke zveřejnění. Informace o veřejném projednání byla na úřední desce Moravskoslezského
kraje zveřejněna 28. 5. 2012.

•

Dne 13. 6. 2012 se konalo veřejné projednání záměru v souladu s § 17 odst. 4 zákona.

2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace, přepracované dokumentace ve
smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne 13. 6. 2012 v sále restaurace „Nýdečanka“ od 14:00
hodin.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 4 odst. 2 vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 457/2001 Sb.) Mgr. Jana Piekníková, pracovnice oddělení mezistátní
EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva
životního prostředí.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, přepracovaná dokumentace,
posudek, vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů,
Polska, vyjádření veřejnosti a občanských sdružení a iniciativ k posuzování vlivů záměru
„Lanová dráha Nýdek - Čantoryje“ na životní prostředí, které Ministerstvo životního prostředí
obdrželo dle § 8 a § 9 zákona.
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5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
oznamovatele, obec Nýdek

Mgr. Jan Konečný, starosta obce Nýdek
Ing. David Sventek, ředitel úřadu Regionální
rady regionu Moravskoslezsko

zpracovatele dokumentace,

Ing. Čestmír Krkoška

přepracované a dadatku dokumentace
zpracovatele posudku

Mgr. Tomáš Šikula

Moravskoslezský kraj

nepřítomen

Obec Nýdek

Mgr. Jan Konečný, starosta obce Nýdek

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Ing. Dana Kučová (odbor životního prostředí
a zemědělství)

Městský úřad Třinec

nepřítomen

Krajská hygienická stanice Moravskoslezkého nepřítomna
kraje se sídlem v Ostravě
Česká inspekce životního prostředí

nepřítomen

Oblastní inspektorát Ostrava
Veřejného projednání se zúčastnilo přibližně 35 osob.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájila Mgr. Jana Piekníková. V úvodu seznámila přítomné
s programem veřejného projednání, představila zástupce jednotlivých stran a provedla
časovou rekapitulaci jednotlivých kroků projednávaného záměru v procesu EIA.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného
projednání, zástupci jednotlivých stran.
Oznamovatel přítomným stručně přestavil záměr a zmínil důležitost výstavby lanové
dráhy v tomto regionu a její zakotvení v různých strategických dokumentech (mj. Územní
plán velkého územního celku Beskydy, Strategie rozvoje mikroregionu sdružení obcí
Jabůnkovska a Mikroregionu Bystřice - Nýdek, územní plán obce Nýdek). Zároveň uvedl
informaci týkající se nákladů na její realizaci a předal slovo Ing. Davidu Sventkovi z Úřadu
regionální rady, spravující finance z evropských fondů v Moravskoslezském kraji, který
rozvedl důležitost realizace lanovky ve vztahu ke zvýšení atraktivity lokality, návštěvnosti
a pozitivní dopad turismu v této oblasti. Realizace lanovky pomůže rovněž zdejším
restauračním a hotelovým zařízením.
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Zpracovatel dokumentace Ing. Čestmír Krkoška ze společnosti Hydroprojekt CZ a.s.,
pomocí prezentace představil záměr v podrobnějším měřítku. Zaměřil se na zmírňující
opatření (mj. na lokality soustavy Natura 2000, zákaz přepravy jízdních kol, omezení výšky
stožárů lanovky, neosvětlení lanovky), dále na zpracované biologické hodnocení a posouzení
vlivů na lokalitu Natura 2000 (oboje zpracované Ing. Kouteckou), posouzení pozemků
určených k plnění funkce lesa a lesní porosty (zpracované firmou Taxonia), rozptylovou studii
(zpracovanou Ing. Fiedlerem), posouzení sesuvných území (zpracované spol. Arcadis
Geotechnika) a vyhodnocení na krajinný ráz (zpracované Mgr. Kočvarou). V mapě pak
ukázal umístění lanovky v krajině, blízkost záměru ke státní hranici, sesuvná území v oblasti
a dotčené území Natura 2000 (EVL Beskid Slaski). Uvedl základní údaje o provozu, zmínil
technologické přestávky lanovky, výpočet odhadovaného počtu přepravovaných osob,
srovnání s jinými obdobnými lanovkami v Moravskoslezském kraji a umístění záměru
v lokalitě chráněné oblasti přirozené akumulace vod Jablůnkovsko. Podotkl, že původně byly
v dokumentaci plánovány rovněž parkovací plochy, které byly následně z uvažovaného
záměru výstavby lanovky vypuštěny a využijí se stávající lokality v obci Nýdek a v sousední
obci Bystřice.
Zpracovatel posudku Mgr. Tomáš Šikula ze společnosti HBH Projekt, spol. s r.o. ve svém
vystoupení zhodnotil úplnost a správnost dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska požadavků zákona a konstatoval, že tato je s uvedeným zákonem v souladu. Dále
uvedl, že v posudku zhodnotil dostatečnost a úplnost navržených opatření k eliminaci vlivů
záměru na všechny složky životního prostředí a vypořádal všechna vyjádření k dokumentaci,
přepracované dokumentaci a navrhl stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí. Dále konstatoval, že dokumentace neobsahovala všechny požadované
informace a dlouhou dobu nebylo možné zpracovat posudek. Proto byla dokumentace
přepracována a následně doplňovány další údaje a až na jejich základě bylo možné tento
posudek zpracovat. Sdělil, že záměr je pro životní prostředí přijatelný, a proto doporučil
záměr k realizaci. Zmínil, že v závěru posudku je uveden návrh stanoviska EIA, kde navrhl
MŽP souhlasné stanovisko obsahující řadu podmínek pro fázi přípravy, realizace a provozu a
podmínky pro soustavu Natura 2000 EVL Beskid Slaski na polské straně.
Poté Mgr. Jana Piekníková požádala o vyjádření přítomné zástupce dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů. Připomínky uplatnili zástupci za Krajský
úřad Moravskoslezského kraje a za obec Nýdek. Krajský úřad Moravskoslezského kraje
požaduje zpřesnit některé podmínky souhlasného stanoviska, obec Nýdek uvedla, že se
záměrem souhlasí.
V další části veřejného projednání zahájila Mgr. Jana Piekníková diskusi a vyzvala
přítomné zástupce občanských sdružení a následně veřejnost, aby uplatnili své připomínky
z hlediska vlivů záměru na životní prostředí.
V diskuzi vystoupil občan Nýdku a ptal se, kdo na Ministerstvu životního prostředí má
rozhodující slovo při vydání stanoviska EIA. Zástupce MŽP odpověděl, že se jedná o odbor
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, který při vydání stanoviska
zohledňuje veškeré dokumenty z procesu EIA a obdržená vyjádření.
Dále vystoupil předseda Sdružení obce Jablůnkovska, který zmínil podporu tomuto
projektu a jeho přínos pro rozvoj cestovního ruchu v regionu, stejného názoru byli i starostové
okolních obcí (Bystřice, Vendryně). Starosta obce Bystřice dále zdůraznil významnost
evropských financí do turismu v tomto regionu a rovněž významnost turistického potenciálu
z Polska. Starosta obce Vendryně zdůraznil podporu projektu.
Občané Nýdku se ptali, kdy bude možné zahájit výstavbu lanové dráhy, kdo bude
majitelem lanovky, zda lze provádět srovnávání vytíženosti této lanovky s lanovkou na
Pustevnách a zda je možné udělat v obci Nýdek referendum ohledně výstavby lanovky na
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Čantoryji. Zahájení výstavby bude možné až po vydání všech nezbytných povolení, min.
územního rozhodnutí a stavebního povolení, kdy tomu však bude, není možné v současné
době říci (odpověď MŽP), kdo bude vlastníkem lanovky, záleží na financích, pravděpodobně
a.s., referendum se mělo udělat dříve a teď je to již zbytečné (odpověď starosty Nýdku),
srovnávání těchto lanovek je možné (odpověď zpracovatele dokumentace).
Dále byly řešeny otázky týkající se objemu financí obce Nýdek, zamezení sjíždění v zimě
i létě pod stožáry lanovky, počtu parkovacích stání a nezbytnosti toalet pro 1000 os/denně. Na
finance odpověděl starosta obce Nýdek, na sjíždění pod lanovkou odpověděl zpracovatel
posudku a zpracovatel dokumentace, kteří uvedli, že není možné lanovkou vyvést kola, lyže
ano, ale záleží na morálce turistů, zda zde budou sjíždět pod lanovou. Toto je možné řešit
cedulemi se zákazy vstupu nebo např. dřevěným oplocením. K toaletám bylo dodáno, že
součástí projektu jsou toalety v dolní, střední i horní části lanovky, které budou denně
vyváženy. Na parkovací místa odpověděl starosta obce Nýdek, který uvedl, že v obci Nýdek
je v záloze plánováno s cca 100 místy.
Na závěr veřejného projednání Mgr. Jana Piekníková seznámila přítomné s dalšími kroky
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, které budou následovat bezprostředně
po skončení veřejného projednání dle 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., a konstatovala, že vlivy záměru byly projednány
ze všech podstatných hledisek a všechny přítomné ubezpečila, že veškeré připomínky
shromážděné během procesu EIA, včetně připomínek z veřejného projednání budou náležitě
zohledněny při formulování závěrečného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 13. 6. 2012 v 15:30 hodin.
III. ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 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 pozdějších předpisů, pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující
zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo
zvukový záznam.
Vlivy záměru „Lanová dráha Nýdek - Čantoryje“ byly projednány ze všech podstatných
hledisek. Všechny dotčené územní samosprávné celky se vyslovily pro realizaci záměru,
nesouhlas se záměrem nevyslovil nikdo z přítomných.
Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání posudku
a současně dokumentace k záměru „Lanová dráha Nýdek - Čantoryje“ podle 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 pozdějších předpisů, a § 4
vyhl. č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Zapsala:

Mgr. Jana Piekníková
pracovnice odboru posuzování vlivů na životní prostředí
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