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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Identifikační údaje: 
 
Název: Lyžařské středisko – SKI CENTRUM, Dolní Morava 
 
Kapacita (rozsah) záměru:  
 

V rámci tzv. 0. etapy výstavby SKI centra /2006/ byla zhotovena technická 
infrastruktura: dešťová kanalizace zaústěná do řeky Moravy, splašková kanalizace a ČOV, 
studna s vodovodem a kiosková trafostanice. Tato stavba nepodléhala posuzování vlivů na 
životní prostředí.  

1.etapa zahrnuje stavbu lyžařské chaty s restaurací, dopravní infrastrukturu a 
inženýrské sítě a přípojky. 

Ve 2. etapě, která je řešena v dokumentaci pro územní řízení, je navržen horský 
penzion s restaurací a 4ubytovací chaty s apartmány.Celková plocha zastavěných ploch 
z pozemků ve vlastnictví investora pro I. a II. etapu činí 7.075 m
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Charakter záměru: 
 

Jedná se o výstavbu moderního lyžařského střediska, které bude sloužit pro rekreační 
lyžování a jeho výuku.  

V roce 2006 byla v rámci 0.etapy realizována sjezdovka s lyžařským vlekem s 
kapacitou do 1000 osob za hodinu / kotva / a dětským vlekem. Pro možnost zasněžování 
umělým sněhem zde byl již dříve instalován rozvod vody s odbočkami pro připojení vodních 
děl. Zdrojem vody je řeka Morava , ve které bylo zřízeno odběrné místo s čerpadly.  

Záměr byl obsahově v procesu územního plánování obce Dolní Morava postupně 
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vyhodnocován, upravován a posuzován celou řadou odborníků(2003 – 2006). Jeho výsledkem 
je plán celkové modernizace areálu v rozsahu a podobě zřejmé ze změny čís. 1 územního 
plánu obce Dolní Morava. Byl posuzován v souvislostí s uvážlivým rozvojem zimních sportů 
v dané oblasti, letní turistikou, záměry orgánů MŽP k pohybu osob v zvlášť chráněných 
územích (NPR Králický Sněžník, rozhledna, chata, apod.). Rovněž tak byla územní 
dokumentací vyhodnocena míra rizik, vyplývajících z kumulativních (resp. synergických ) 
účinků všech záměrů v obvodu působnosti obce a přilehlého území.  

Je možná kumulace záměru s jinými záměry v tom smyslu, že v širším okolí 
existujícího záměru je ve vzdálenosti více než 500 m zpracován záměr rekonstrukce areálu 
„SKI centrum SNĚŽNÍK“, jehož investorem je společnost Sněžník a.s. Brno. Tento záměr byl 
již v dokumentaci EIA vyhodnocen. Lyžařské středisko „SKI centrum SNĚŽNÍK“ Dolní 
Morava se rozkládá na severozápadních svazích hory Slamník v nadmořské výšce od 756 do 
1 110 m n.m, v závěru obydlené části údolí Dolní Moravy, vpravo nad koncovým 
parkovištěm obce. Územně však na sebe areály a sjezdovka nenavazují, jsou pouze propojeny 
existujícími lesními cestami.  

Další objekt na stejné straně silnice – Penzion /Jirásko/, se nachází ve vzdálenosti cca 
120 m. Na druhé straně silnice se nachází objekt statku a několik rodinných domků. Řeka 
Morava protéká cca 25m za statkem. Terén je zde rovinatý , břeh řeky je lemován vzrostlými 
stromy a náletovými keři.  

Záměr je umístěn nad hladinou stoleté vody, mimo záplavové území.  
 
Umístění:  kraj: Pardubický  

 obec: Dolní Morava 

 kat. území: Velká Morava 

 
Zahájení:  2008 
 
Ukončení:  20018 
 
Oznamovatel:  SKI Centrum Dolní Morava, a.s. 
 Dolní Morava 40 
 Dolní Morava, 561 69 
 
 
Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
 V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem sedm vyjádření DSÚ. 
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky k oznámení se týkají 
zejména: 

- vlivu záměru na EVL, NPR, ptačí oblasti a NATURA 2000 
 
  

 Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. 
   
 
 
Závěr: 
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Záměr  
 

„Lyžařské středisko – SKI CENTRUM, Dolní Morava“ 
 

naplňuje dikci bodu  10.10, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto 
bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění 
informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 
k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených připomínek.  

 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 

samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na    
deset   kusů + elektronickou podobu dokumentace. 
 
 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani 
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 

 
 
 
 

               JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r. 
                                                                                           ředitel  odboru výkonu státní správy 
  
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky  
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