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V Olomouci dne 19. 5. 2014
Dle rozdělovníku

Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího
řízení záměru „Lyžařský vlek Pevnůstka 2 – Hynčice pod Sušinou“ zařazeného
v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Olomouckého kraje (jako příslušný úřad) Vám zasílá dle ustanovení § 6
odst. 6 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 (dále také „zákon“), oznámení záměru „Lyžařský vlek
Pevnůstka 2 – Hynčice pod Sušinou“, k. ú. Hynčice pod Sušinou, podle přílohy
č. 3 k citovanému zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude
zveřejněna ve smyslu § 16 odst. 1 citovaného zákona.
Oznamovatelem záměru je pan Ing. Dušan Juříček, Horní Lán 1257/45, 779 00
Olomouc, IČ: 646 33 22.
Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou město Staré Město
a Olomoucký kraj.
Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí
Městského úřadu Šumperk a na Oddělení integrované prevence Odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst.
4 citovaného zákona naleznete na www.kr-olomoucky.cz. Textová část oznámení je
zpřístupněna na internetové adrese www.kr-olomoucky.cz, pod odkazem - životní
prostředí a zemědělství - posuzování vlivů EIA-SEA a na adrese ministerstva
životního prostředí www.mzp.cz/eia.
Stručná charakteristika záměru:
Předmětem záměru je lyžařský vlek, přípojka NN a přípojka sdělovacího kabelu.
Nově vybudovaný vlek pro lyžaře je součástí lyžařského areálu Kraličák. Dotčené
pozemky (parc.č. 824/8, 824/9, 829/8, 853/6, 861/3, 861/11, 861/23 a 1155, k.ú.
Hynčice pod Sušinou) jsou dle katastru nemovitostí trvalé travní porosty nebo ostatní
plochy a jsou zatravněny. Nástupní stanice vleku je umístěna 73 m od osy místní
komunikace Hynčice – Stříbrnice, horní vratná stanice je umístěná 7 m od okraje
lesního porostu pod vrcholem Štvanice. Trasa vleku je přímá, vede rovnoběžně
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s lyžařským vlekem Pevnůstka I ve vzdálenosti cca 55 m. Celková délka vleku činí
429,57 m, převýšení 65,05 m a maximální dopravní kapacita dosahuje 470 osob
za hodinu.
Olomoucký kraj a město Staré Město (jako dotčené územní samosprávné celky)
žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 citovaného zákona o zveřejnění
informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet,
vyvěšením na úřední desce a zveřejněním informace nejméně ještě jedním,
v dotčeném území obvyklým, způsobem (např. místní tisk a rozhlas). Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16
odst. 4 citovaného zákona dotčené město Staré Město o zaslání písemného
vyrozumění o datu vyvěšení této informace krajskému úřadu (informaci můžete
zaslat také na e-mail: k.zednikova@kr-olomoucky.cz).
Dále žádáme Olomoucký kraj a město Staré Město (jako dotčené územní
samosprávné celky) a dotčené správní úřady ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6
citovaného zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději
do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je či
není nutné záměr posuzovat dle citovaného zákona, nebo zda postačí ošetřit otázky
životního prostředí v následných správních řízeních (územní a stavební řízení),
v opačném případě aby Vaše vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti
vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci ve smyslu § 8 citovaného
zákona kladen zvýšený důraz.
S odvoláním na znění ustanovení § 6 odst. 7 zákona, každý může zaslat své
vyjádření k oznámení krajskému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Příloha: oznámení
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky

Město Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město

Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství

Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, nám. Míru
3647/1, 787 01 Šumperk

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, územní pracoviště Šumperk, Lidická 56, 787 01
Šumperk

ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
Oznamovatel

Ing. Dušan Juříček, Horní Lán 1257/45, 779 00 Olomouc
Na vědomí

MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Vršovická 65, 110 00 Praha 10
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