V Hradci Králové, dne 27. 09. 2011
Č.j. 866-1/550/11-Ko
63684/ENV/11

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:

„Jednomístný lyžařský vlek Single – Lyžařský areál lesní hřeben,
Pomezní boudy “

 Kapacita (rozsah) záměru:









dopravní vzdálenost vodorovná: 404,1 m,
dopravní vzdálenost šikmá (po laně): 409,6 m,
dopravní rychlost: 2,0 až 2,8 m/s,
počet osob na jednom závěsu: 1,
vzdálenost mezi závěsy: 14,3 m,
časový interval mezi závěsy: 5,11 s,
počet závěsů na trati: 2 x 29
dopravní výkon vleku: 705 osob/hod.,

Charakter záměru:
Zájmové území se nachází v obci Malá Úpa v
katastrálním území Horní Malá Úpa na jihovýchodním svahu východní části Lesního
hřebene poblíž komunikace č. II/252. Nový lyžařský vlek SINGLE bude umístěn po
levé straně sjezdovky při pohledu od dolní stanice do svahu.
V současné době je v zájmovém území již umístěn jeden vlek LV 1000.
Zájmové pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, trvalý travní porost a lesní
pozemky. Je počítáno s tím, že plocha sjezdovky bude ponechána jako louka (na
odlesněné půdě zatravněna) a sklízena, eventuálně využívána jako pastvina.
Jako záměry s kumulativním vlivem lze označit výše zmíněný stávající vlek
LV 1000. Jeho provoz byl zahrnut do výpočtů hlukové a rozptylové studie.

Umístění:

kraj: Královéhradecký
obec: Malá Úpa
kat. území: Horní Malá Úpa

Zahájení:

září 2011

Ukončení:

listopad 2011

Oznamovatel:

SVS služby ve stavebnictví, Nádražní 130, 542 34 Malé
Svatoňovice

Souhrnné vypořádání připomínek:
V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem sedm
vyjádření DSÚ a dvě vyjádření dotčených územních samosprávních celků.
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky
k oznámení se týkají zejména oblasti vlivu na celkový dopad záměru na životní
prostředí, vyhodnocení celkové návštěvnosti, riziko kolize ptáků a s vleky,
vyhodnocení přeshraničního vlivu záměru, souladu s ÚPD, biologického
hodnocení, nárůstu spotřeby vody, záboru ZPF.
Veřejnost se k oznámení nevyjádřila.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:
1. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové
3. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody
5. Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí
6. Krajský úřad Královéhradeckého kraje
7. Správa KRNAP
8. Obec Malá Úpa
9. Královéhradecký kraj
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
- oddělení ochrany vod – požaduje zpracovat dokumentaci a doplnit
předpokládaný nárůst spotřeby vody, dopad výstavby na návštěvnost
lyžařského centra
- oddělení odpadového hospodářství – upozorňuje na platnou legislativu a
nemá zásadní připomínky k předloženému záměru.
- oddělení ochrany přírody – upozorňuje na platnou legislativu
- oddělení ochrany lesa – požaduje doplnit oznámení o příslušné rozhodnutí
orgány státní správy lesů
- oddělení integrace – záměr nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb. o
integrované prevenci
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové
- se záměrem souhlasí a požaduje provedení kontrolního měření hluku ze
stacionárních zdrojů v denní době
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí
– požaduje upřesnit plochu záboru lesního pozemku
Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody
- upozorňuje na kompetence v rámci organizačního řádu MŽP
Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
– podmiňuje svůj souhlas se záměrem dodržením požadavků platné legislativy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
- nemá připomínky
Královéhradecký kraj
- nemá připomínky
Obec Malá Úpa
- souhlasí s realizací záměru
Správa KRNAP
- v oznámení není vyhodnocen celkový dopad záměru na životní prostředí
- není dostatečně doložen předpoklad,
k významnému zvýšení návštěvnosti

že

realizací

záměru

nedojde

- není dostatečně vyhodnoceno riziko kolize ptáků s vlekem
- není zohledněn přeshraniční vliv záměru
- není doložen soulad záměru s platnou ÚPD
- biologické hodnocení není vypracováno dostatečně kvalitně
Závěr:
Záměr
„Jednomístný lyžařský vlek Single – Lyžařský areál lesní hřeben, Pomezní boudy “
naplňuje dikci bodu 10.10. (Rekreační a sportovní areály, hotelové
komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních
předpisů), kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. 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

„Jednomístný lyžařský vlek Single – Lyžařský areál lesní hřeben,
Pomezní boudy “
má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného
zákona.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení
na 10 kusů + elektronickou podobu dokumentace.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní
správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení
není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.











Ke zveřejněnému oznámení se v zákonném termínu vyjádřili:
KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
ČIŽP OI Hradec Králové
MŽP, odbor ochrany vod
MŽP, odbor zvláště chráněných částí přírody
Královéhradecký kraj
Obec Malá Úpa
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Správa KRNAP

JUDr. Ing. Emil Rudolf
ředitel odboru výkonu státní správy

Obdrží:
oznamovatel

