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

 
 
 
V Praze dne  16. května 2008 

                    Č.j.:  35596/ENV/08 
 
 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 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. 
 
 
Identifikační údaje: 
 
Název:  Modernizace příjezdové cesty a vybudování parkoviště 

s víceúčelovou plochou v Hlinsku u lyžařského areálu 

Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je vybudování parkovací plochy, víceúčelové plochy 
pro různé druhy sportu a oprava a rozšíření přístupové cesty ke 
sportovišti a parkovišti. 

    Parkovací stání pro osobní vozidla – 167 
    Parkovací stání pro autobusy          –    4 

Charakter záměru: Účelem navržené stavby je zajištění dostatečného počtu 
parkovacích stání pro osobní vozidla a autobusy, vybudování 
zpevněné plochy pro víceúčelové sportovní využití, oprava a 
rozšíření komunikace. 

Umístění:    kraj: Pardubický 
 obec: Hlinsko 
 k. ú.: Hlinsko v Čechách 

Zahájení:  květen 2009 
Ukončení:  říjen 2009 

Oznamovatel:  Město Hlinsko  
 Poděbradovo nám. 1 
 539 23 Hlinsko  

 
Záměr „Modernizace příjezdové cesty a vybudování parkoviště s víceúčelovou plochou 
v Hlinsku u lyžařského areálu“ naplňuje dikci bodu 10.10, kategorie II, přílohy č. 1 
k citovanému zákonu (Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení 
v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů). Podle § 7 citovaného zákona bylo 
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na 
životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. 
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Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze 
č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, dospěl 
příslušný úřad k závěru, že záměr 
 
„Modernizace příjezdové cesty a vybudování parkoviště s víceúčelovou 

plochou v Hlinsku u lyžařského areálu“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. 

 
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:  

Etapa přípravy záměru 

1. V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat množství vznikajících 
odpadů při výstavbě a provozu záměru a stanovit konkrétní místa, shromažďovací 
prostředky a následný způsob nakládání s odpady. 

2. Upřesnit, zda se záměr nedotkne ÚSES. 

Odůvodnění: 

Ke zveřejněnému oznámení záměru se v zákonném termínu vyjádřili následující 
dotčené správní úřady: 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
- MŽP, odbor péče o krajinu 
- Krajský úřad Pardubického kraje 
- Městský úřad Hlinsko 
- Správa CHKO Žďárské vrchy 

 

 Požadavky a připomínky uplatněné v těchto doručených vyjádřeních byly zapracovány 
do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové 
oddělení ochrany ovzduší – nemá námitky 

oddělení ochrany vod – nemá připomínky 

oddělení odpadového hospodářství – požaduje v dalších stupních PD specifikovat množství 
vznikajících odpadů  

oddělení ochrany přírody – vyjádření nespadá do působnosti OI 

oddělení ochrany lesa – nemá připomínky 
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – s předloženým 
oznámením souhlasí 
 
MŽP odbor péče o krajinu – neuplatňuje žádné připomínky 
 
Krajský úřad Pardubického kraje – nemá připomínky  
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Městský úřad Hlinsko – upozorňuje na platnou legislativu 
 
Správa CHKO Žďárské vrchy – již vydala povolení ke stavbě v roce 2004 

 Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven 
nesouhlas s realizací záměru. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru 
nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy 
záměru účinně a beze zbytku řešit a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily 
případné realizaci záměru. Část připomínek má pak charakter upozornění na zákonné 
povinnosti. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou uvedeny 
ve formě podmínek v závěru zjišťovacího řízení.  

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku 
předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad 
k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.  

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, 
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím 
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Jaroslava  HONOVÁ 
    ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
  

 
 
Obdrží: 
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky  

 

Přílohy k č.j.:    

- kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové (29. 04. 2008), 
- kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

(28. 04. 2008), 
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí – odboru péče o krajinu (21. 04. 2008), 
- kopie vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje (06.05.2008), 
- kopie vyjádření Městského úřadu Hlinsko (30.04.2008), 
- kopie vyjádření SCHKO Žďárské vrchy (23.04.2008), 
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