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Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr 

 

 

„Trubní a kabelové rozvody technického zasněžování Vysoký svah 

a Zahrádky v Peci pod Sněžkou“ 

 

 

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 (dále jen „zákon“) 

 

 

Identifikační údaje:  

 

Název: Trubní a kabelové rozvody technického zasněžování Vysoký svah a Zahrádky v Peci 

pod Sněžkou  

Kapacita (rozsah) záměru: Celková plocha obou sjezdovek je přibližně 10 ha. Povolené 

odběry užitkové vody pro zasněžování ze Zeleného potoka max. 80 l/s při zachování 

sanačního průtoku Q330 = 80 l/s a max. 80 000 m
3
/rok budou zachovány. 

SO 01 Trubní a kabelové rozvody – větev „1“ 

Hydroboxy nadzemní    11 ks 

Sněžná děla ventilátorová volně stojící 1 ks 

Sněžná děla ventilátorová na věži  8 ks 
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SO 02 Trubní a kabelové rozvody – větev „2“ 

Hydroboxy nadzemní    10 ks 

Sněžná děla ventilátorová volně stojící 1 ks 

Sněžná děla ventilátorová na věži  8 ks 

 

Charakter záměru: Účelem stavby je provedení trubních a kabelových rozvodů technického 

zasněžování na sjezdových tratích „Zahrádky“ a „Vysoký Svah“, které se napojí na odbočku 

stávajících trubních a kabelových rozvodů technického zasněžování sjezdových tratí „Hnědý 

Vrch“. Tímto se doplní systém technického zasněžování lyžařského areálu Ski Pec. 

 

Umístění: 

Kraj: Královéhradecký 

Město: Pec pod Sněžkou 

Katastrální území: Pec pod Sněžkou, Velká Úpa I 

 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení: 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 2. čtvrtletí roku 2010 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 2. polovina roku 2010 

 

Oznamovatel: Ski Pec a.s., Zahrádky 257, 542 21 Pec pod Sněžkou  

 

Závěr: 

Záměr „Trubní a kabelové rozvody technického zasněžování Vysoký svah a Zahrádky v Peci 

pod Sněžkou“ naplňuje ustanovení bodu 10.7 v kategorii II přílohy č. 1 k zákonu. 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 Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 

jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní 

správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Trubní 

a kabelové rozvody technického zasněžování Vysoký svah a Zahrádky v Peci pod 

Sněžkou“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován 

podle zákona. 

 

Odůvodnění:  

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ani ze strany dotčených 

územních samosprávných celků vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení 

a realizaci vlastního záměru. 

Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili: 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

   ze dne 08.09.2009, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,   

   ze dne 11.09.2009, 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 21.09.2009, 

- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 14.09.2009,  

- Správa KRNAP, ze dne 23.09.2009. 
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, uvádí, že zájem na 

provedení trubních a kabelových rozvodů technického zasněžování na sjezdových tratích 

„Vysoký svah“ a „Zahrádky“ v Peci pod Sněžkou nepovažuje za naléhavý důvod veřejného 

zájmu převažující nad veřejným zájmem ochrany přírody, kterým je zejména ochrana 

evropsky významných přírodních stanovišť a druhů vyhlášených v rámci soustavy NATURA 

2000 a ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. ČIŽP dále upozorňuje na 

skutečnost, že na vydávání výjimek není právní nárok. 

 

Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí uvádí následující:  

Podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), může v případech, kdy jiný veřejný 

zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody výjimky 

ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle 

§ 46 odst. 2, § 49, 50 a § 51 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Orgánem příslušným k vydání 

výjimky je podle ust. § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody je Správa Krkonošského 

národního parku se sídlem ve Vrchlabí.  

Správa Krkonošského národního parku nemá za dodržení veškerých zmírňujících opatření 

uvedených v oznámení k realizaci záměru zásadní námitky.  

 

 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 „Trubní a kabelové rozvody technického zasněžování Vysoký svah a Zahrádky 

v Peci pod Sněžkou“ zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto 

rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu. 

 

 

 

 

 

 

       v z. Ing. Tomáš Morávek 

      Dr. Ing. Richard Veselý 

           vedoucí oddělení EIA a IPPC 
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Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele) 

 

Rozdělovník: k č.j. 16298/ZP/2009 – Pa 

 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde  

2)  Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou čp. 230, 542 21 Pec pod Sněžkou 

 

Dotčené správní úřady: 

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická 

117, 541 17 Trutnov 

2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 

3) Městský úřad Svoboda nad Úpou, 5. května 431, 542 24 Svoboda nad Úpou 

4)  Městský úřad Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou čp. 230, 542 21 Pec pod Sněžkou 

5) Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 

6) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 

 

Oznamovatel: 

Ski Pec a.s., Zahrádky 257, 542 21 Pec pod Sněžkou  

 

Na vědomí: 

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  


