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Posuzování vlivů na životní prostředí 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 (dále jen „zákon“) – předání
závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Stavba nové sedačkové lanovky
a rozšíření sjezdovky v areálu Marta II, Deštné v Orlických horách“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Stavba nové sedačkové
lanovky a rozšíření sjezdovky v areálu Marta II, Deštné v Orlických horách“ byl
podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů,
dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Deštné v Orlických horách a Královéhradecký
kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních
deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk
nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní
samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.
Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Dobruška, žádáme neprodleně o zveřejnění závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme
o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce
v nejkratším možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství
– Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní
prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této
písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské
náměstí 1245, č. dveří N1.906, p. Poláčková, tel. 495 817 208.
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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Stavba nové sedačkové lanovky a rozšíření sjezdovky v areálu
Marta II, Deštné v Orlických horách“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona
Identifikační údaje:
Název: Stavba nové sedačkové lanovky a rozšíření sjezdovky v areálu Marta II, Deštné
v Orlických horách
Kapacita (rozsah) záměru:
Nová sedačková lanovka:
-

sedačková lanová dráha s pevně uchycenými vozy (105 ks) pro 4 osoby

-

délka vodorovná 859 m, délka šikmá 878 m, převýšení 180 m, průměrný sklon 21 %

-

teoretická přepravní kapacita 2 180 osob/hod, doba jízdy 5 min 35 s

-

11 ks traťových podpěr

-

dolní poháněcí stanice (zastavěná plocha 42 m2), horní napínací stanice (zastavěná
plocha 12 m2).

Sjezdová trať (rozšíření):
-

plocha rozšíření sjezdovky: 0,8588 ha

-

délka upravovaného úseku: 430 m.

Charakter záměru: Záměrem je vybudovat čtyřsedačkovou lanovou dráhu v prostoru areálu
Marta II. Lanovka bude vedena převážně souběžně se stávajícími lyžařskými vleky areálu Marta
II, které by měla z větší části nahradit. V horní části kopce bude nová lanovka částečně
zasahovat do stávající turistické sjezdovky, která bude záměrem rozšířena. Stávající přepravní
kapacita areálu Marta II nebude záměrem navýšena. Po výstavbě nové lanovky a odstranění
dvou zastaralých lyžařských vleků a omezení kapacity vleku Doppelmayr bude dodržena
původní přepravní kapacita celého areálu Marta II, a to 3 240 osob/hod.
V součastné době obsluhuje sjezdovky v areálu Marta II jednomístní teleskopický vlek TLV 11
s maximální přepravní kapacitou 900 os./hod., jednomístní bubínkový vlek BLV 11 s maximální
přepravní kapacitou 900 os./hod. a dvoumístný bubínkový vlek Doppelmayr s maximální
přepravní kapacitou 1 400 os./hod. Zachování přepravní kapacity areálu bude provedeno tak,
že budou odstaveny nejstarší technologie TLV 11 a BLV 11 a kapacita kotvového vleku
Doppelmayr bude snížena o 350 os./hod. snížením počtu kotvových závěsů na laně.
Umístění:
Kraj: Královéhradecký
Obec: Deštné v Orlických horách
Katastrální území: Jedlová v Orlických horách
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Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: květen 2011
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: prosinec 2011
Oznamovatel: SPORT PROFI, spol. s r.o., Deštné v Orlických horách171, 517 91 Deštné
v Orlických horách
Závěr:
Záměr „Stavba nové sedačkové lanovky a rozšíření sjezdovky v areálu Marta II, Deštné
v Orlických horách“ naplňuje bod 10.7 v kategorii II přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve
smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude
posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Stavba nové
sedačkové lanovky a rozšíření sjezdovky v areálu Marta II, Deštné v Orlických horách“
nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle
zákona.
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních
samosprávných celků ani ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky
proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.
Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 07.09.2010,
- Královéhradecký kraj, výpis usnesení Rady konané dne 15.09.2010,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
ze dne 21.09.2010,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 17.09.2010,
- Městský úřad Dobruška, odbor životního prostředí, ze dne 16.09.2010,
- Správa CHKO Orlické hory, ze dne 24.09.2010.
Správa CHKO Orlické hory požaduje, aby byly v dalších fázích přípravy projektu dodrženy
následující podmínky realizace záměru:
1. Přeměna současného lesa na sjezdovku bude spočívat v odtěžení stromů a úklidu vytěžené
dřevní hmoty. Při odstraňování pařezů je možné odfrézovat jejich nadzemní části. Vzniklou
štěpku je třeba rozptýlit po ploše tak, aby nikde nezakrývala více než 50 % původního
povrchu a netvořila tak mulčovací zábranu v růstu vegetace.
2. Na nově odlesněné sjezdovce budou v odstupu 30 až 50 metrů vybudovány protierozní
odvodňovací stružky s vyústěním z rovnaného kamene do lesního porostu. Jiné terénní
a povrchové úpravy, kromě místního vyrovnání terénu po vývratech, nebudou na odlesněné
ploše prováděny.
3. Při výkopových pracích bude odděleně snímána a ukládána svrchní humusová vrstva
zeminy. Při zasypávání výkopů a dokončování terénních úprav bude tato zemina ukládána
zpět na povrch terénu. Svrchní vrstva zeminy obsahuje humus, drny a semena původního
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porostu, které umožní rychlejší obnovu místní vegetace. Promíchání půdních horizontů
výrazně zhoršuje plánované zatravnění i schopnost povrchové vrstvy půdy jímat vodu.
4. K zatravnění míst postižených větším narušením svrchní vrstvy a vegetace doporučujeme
mulčování zeleným senem, popřípadě v kombinaci s podsevem. Zelené seno je čerstvě
sklizený luční porost s vysokým obsahem zralých semen. Zdrojovými plochami jsou louky
s vhodnou druhovou skladbou, tj. přirozené porosty trav a bylin odpovídajících stanovištním
podmínkám upravované lokality, bez výskytu expanzivních rostlin (šťovík, křídlatka apod.).
Informace o vhodných zdrojových plochách lze získat na Správě CHKO Orlické hory. Tráva
se bezprostředně po pokosení rozprostře na připravenou plochu ve vrstvě 3–5 cm. Poměr
plochy zdrojové a cílové je přibližně 1 : 3. Pro urychlení zapojování travního porostu je
možné použít podsevu pod zelené seno z vhodných druhů trav v množství maximálně 2 kg/ha,
např. kombinace psineček obecný (Agrostis capillaris) Teno; tomka vonná (Anthoxanthum
odoratum) Jitka; kostřava červená (Festuca rubra s.l.) Táborská, Valaška; trojštět žlutý
(Trisetum flavescens) Rožnovský. Zatravňovací aktivity je nutné podle potřeby zopakovat
i v následujících letech.
5. Technologické i obslužné objekty budou řešeny bez použití pestrých barev a bez reflexních
ploch odrážejících světlo do okolí areálu.
6. Bude zachován stávající osvětlovací systém sjezdovky.
7. Pro plánovaný přístup ke staveništi horní stanice lanovky po blíže nespecifikované „lesní
svážnici“ (str. 15 oznámení) nacházející se mimo plochu staveniště, musí investor od orgánu
ochrany přírody v dalších krocích přípravy projektu získat souhlas s vjezdem motorových
vozidel mimo silnice a místní komunikace. Lesní cesta procházející ve vzdálenosti 15,5 m od
horní stanice lanovky (str. 23 oznámení) je pro běžnou techniku zcela nesjízdná.
Krajský úřad k vyjádření Správy CHKO Orlické hory uvádí následující:
Správa CHKO Orlické hory nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.
Požadavky uvedené ve vyjádření ze dne 24.09.2010 (01198/OH/2010) nejsou směřovány do
procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do dalších fází přípravy
záměru a navazujících řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních právních
předpisů.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.
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.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů
k záměru „Stavba nové sedačkové lanovky a rozšíření sjezdovky v areálu Marta II, Deštné
v Orlických horách“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto
rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)
Rozdělovník: 16688/ZP/2010-Pa
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana - zde
2) Obec Deštné v Orlických horách, č. p. 61, 517 91 Deštné v Orlických horách
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Panská ulice 1493, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Deštné v Orlických horách, č. p. 61, 517 91 Deštné v Orlických horách
4) Městský úřad Dobruška, náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
5) Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
6) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oznamovatel:
SPORT PROFI, spol. s r.o., Deštné v Orlických horách171, 517 91 Deštné v Orlických horách
Na vědomí:
MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

5

