
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 00  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

 
 
V Praze dne 24. listopadu 2008 

                    Č.j.: 83425/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:   Lyžařské středisko SKI CENTRUM, Dolní Morava 
III. etapa 

Kapacita (rozsah) záměru:   Navržená III. etapa zahrnuje rozšíření již existující 
sjezdovky v lese, dvě parkoviště a bobovou dráhu 
v následujícím rozsahu: 

Plocha pro lyžování:  
Sjezdovka a bobová dráha              92.113,80 m2 
Přepravní kapacita          2.400 osob/hod. 

Rozšíření zasněžovacího systému: 
Čerpané množství vody      Qn = 24 l/s 

Parkovací plochy:  
Nová plocha parkoviště                   107 parkovacích míst  
Plocha parkoviště          2.420 m2 
Rozšířené parkoviště u chaty  85 parkovacích míst  
Plocha parkoviště          2.380 m2 

Bobová dráha z montované ocelové nadzemní 
konstrukce z profilové oceli. 

Charakter záměru:  Jedná se o dostavbu moderního lyžařského střediska na 
úpatí hory Chlum (1.119 m), které bude sloužit pro 
rekreační lyžování a jeho výuku.  
Předmětem záměru je zřízení menší lyžařské sjezdovky 
s lanovkou a s nadstandardní vybaveností přičemž již 
dříve byla posouzena výstavba hlavního penzionu 
a 4 ubytovacích chat s možnostmi stravovacích služeb 
a sportovních aktivit (II. etapa).  
Předmětem této etapy záměru je vybudování lanovky 
a sjezdovky s přiřazenou bobovou dráhou pro celoroční 
provoz na úbočí hory Chlum v sousedství Sněžníku. 
Hlavní objekt bude vybaven novou technologií pro 



stravování návštěvníků areálu v místě s dobrými 
sněhovými podmínkami. Pro vylepšení tratí budou 
i nadále užívána existující sněhová děla bez potřeby 
chemických přípravků a k údržbě povrchů budou sloužit 
rovněž již existující moderní rolby. Hodnocení je 
provedeno pro III. etapu ve vztahu i k předchozím 
etapám. 

Umístění:     kraj: Pardubický 
  obec: Dolní Morava 
  k. ú.: Velká Morava  

Zahájení:   2009 
Ukončení:   2010 

Oznamovatel:   SKI Centrum Dolní Morava, a.s. 
  Dolní Morava 40 
  561 69 Dolní Morava  

 
 

Záměr „Lyžařské středisko SKI CENTRUM, Dolní Morava III. etapa“ 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. 

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 
 

„Lyžařské středisko SKI CENTRUM, Dolní Morava III. etapa“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. 
 
 
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:  

I. Etapa přípravy záměru 

1. K územnímu řízení doplnit hlukovou studii o výpočet hlučnosti stacionárních zdrojů 
doplnit o hluk ze zasněžovacího systému (sněžných děl, čerpací stanice) a provozu rolby. 
Výpočet musí být proveden  pro dobu denní i noční. Dle výsledků výpočtu je třeba navrhnout 
protihluková opatření a výpočtem doložit, že po realizaci opatření budou hygienické limity 
splněny.  
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II. Etapa výstavby záměru 

2. Po odlesnění ploch realizovat protierozní opatření a posílit monitoring kůrovců v nově 
vytvořených porostních stěnách. 

3. Zásah do biotopů zvláště chráněných živočichů je možný pouze na základě předem udělené 
a pravomocné výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody. 

4. Kácení dřevin rostoucích mimo les musí být prováděno v souladu s ustanovením 
§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody. 

5. Skrývkové práce a kácení dřevin je nutné realizovat mimo období hnízdění ptáků. 

6. Všechny zemní práce budou prováděny s maximální šetrností, aby se minimalizoval rozsah 
ploch s narušeným povrchem. 

7. Doplnit a upravit přehled vznikajících odpadů. 

 

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

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích  
- Obec Dolní Morava 
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  
- MŽP, odbor ochrany vod 
- Krajský úřad Pardubického kraje 

1) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (7. 11. 2008) 
- požaduje doplnit hlukovou studii o:  

1. podrobnější situaci s umístěním záměru a zakreslením  přípojných míst pro sněžná 
děla;  
2. upřesnění typu sněžných děl, jejich hlučnost a výpočtový model;  
3. výpočet hlučnosti stacionárních zdrojů doplnit o hluk ze zasněžovacího systému 
a provozu rolby, a navrhnout protihluková opatření 

- dne 12. 11. 2008 zaslala KHS mailem informaci, že obdrželi doplnění hlukové studie dle 
požadavků 1. a 2. Požadavek č. 3 bude požadován k územnímu řízení. 

2) Obec Dolní Morava (5. 11. 2008) 
- nepožadují dále posuzovat 

3) ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové (30. 10. 2008) 
- odd. ochrany vod - uvádí připomínky z hlediska dodržování platné legislativy 
- odd. odpadového hospodářství – nemá připomínky 
- odd. ochrany přírody – poukazují na nedostatky v oznámení a požadují další posuzování 
záměru 
- dne 13. 11. 2008 zaslala ČIŽP OI Hradec Králové vyjádření, že po obdržení doplnění 
k oznámení již nemá zásadní námitky a dále nepožaduje další posouzení záměru dle 
zákona. 
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- odd. ochrany lesa – požaduje realizovat protierozní opatření, posílit monitoring kůrovců 
v nově vytvořeních porostních stěnách, podporovat stávající zpevňující dřeviny v okrajích, 
případně provést výsadbu stabilizujících dřevin do nových porostních stěn 

4) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod (30. 10. 2008) 
- uvádí, že za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod bude záměr 
z hlediska ochrany vod akceptovatelný 

5) KÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (15. 10. 2008) 
- odd. odpadového hospodářství – uvádí nedostatky u číslování druhů odpadů 
- odd. ochrany přírody – uvádí nesouhlas s uvedenými zásahy z důvodu možné eroze, dále 
požaduje, aby se i nadále udržoval travní porost v ptačí oblasti pomocí klasického kosení 

 

Požadavky a připomínky uplatněné v těchto doručených vyjádřeních byly zapracovány 
do podmínek 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  
 
 
 
 
Obdrží: 
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky  

 

Přílohy k č.j.: 83425/ENV/08 
- ČIŽP, OI Hradec Králové (30. 10. 2008, 13. 11. 2008), 
- KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (07. 11. 2008, 12. 11. 2008), 
- MŽP – odbor ochrany vod (30. 10. 2008), 
- Krajský úřad Pardubického kraje (31. 10. 2008) 
- Obec Dolní Morava (05. 11. 2008) 
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