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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) 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
EIA“), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), rozhodl dle ust. podle § 7 odst. 6 zákona EIA takto:
záměr „Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném“

nebude posuzován podle zákona EIA.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 17.08.2015 oznámení záměru „Lyžařský vlek Tatrapoma P
ve Strážném“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“).
Oznamovatelem záměru je Obec Strážné, Strážné 129, 543 52 Strážné, IČ: 00580180.
Oznámení záměru zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice
(autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona EIA, osvědčení č.j.
2719/4343/OEP/92/93, prodloužení autorizace č.j. 112450/ENV/2010).
Dne 25.08.2015 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Strážné a Královéhradecký kraj, krajský úřad
požádal ve smyslu § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o oznámení
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních deskách. Dobu zveřejnění podle
§ 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně 15 dnů. Zároveň krajský úřad požádal
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

v souladu s § 16 odst. 4 zákona EIA dotčené územní samosprávné celky o vyrozumění o dni
vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní samosprávné
celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání písemných
vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad dále informoval, že do oznámení záměru lze také nahlédnout na internetových
stránkách České informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), kód záměru
HKK791.
Dne 25.08.2015 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné nahlížet
do oznámení záměru, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 14.09.2015.
V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném“ bude posuzován podle zákona EIA.
Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad. Na základě zjišťovacího
řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako
příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování
vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném“ nebude
posuzován podle zákona EIA.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle § 16 zákona EIA
a doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Strážné a Královéhradecký kraj, jsou povinny
rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom
krajský úřad.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
- oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona EIA, které zpracoval v červenci 2015 RNDr.
Tomáš Bajer, CSc., Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice (autorizovaná osoba ke zpracování
dokumentace a posudku podle zákona EIA, osvědčení č.j. 2719/4343/OEP/92/93,
prodloužení autorizace č.j. 112450/ENV/2010),
- vyjádření obdržená k záměru podle § 6 odst. 7 zákona EIA.
Identifikační údaje záměru:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona EIA:
- název záměru: „Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném“
- zařazení záměru: příloha č. 1 zákona EIA, kategorie II, bod 10.7 (Sjezdové tratě, lyžařské
vleky, lanovky a související zařízení.)
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je výstavba přenosného vleku typu Tatrapoma. Kapacita přepravy nového
vleku bude maximálně 800 osob/hod. Délka vleku bude 375 m s převýšením 48,14 m
a průměrným sklonem 12,8 %. Součástí vleku bude poháněcí a vratná stanice a 7 ocelových
podpěr. Vlek bude kotven ocelovými kříži a lany přímo do terénu. Doplňkovou stavbou bude
obslužný objekt s pokladnou o rozměrech 5,5 x 4,5 m. Obslužný objekt bude zateplená
jednoduchá dřevostavba se symetrickou sedlovou střechou. Lyžařský vlek bude kolaudován
jako stavba dočasná na dobu užívání 10-ti let, ve smyslu nájemních smluv.

2

Umístění záměru:
Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, obci Strážné, na pozemcích p.č. 2811/1, 2815/2,
2815/1, 2812, 2845/1, 2850, 2856/1, 2997/1, 2876/2 v k.ú. Strážné.
Oznamovatel:
Oznamovatelem záměru je Obec Strážné, Strážné 129, 543 52 Strážné, IČ: 00580180.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o výstavbu přenosného vleku v celkové délce 375 m. S ohledem na charakter
předkládaného záměru nelze předpokládat jakoukoliv kumulaci s jinými záměry v zájmovém
území, které by mohly ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí. V oblasti jsou aktuálně 2
lyžařské vleky obdobného typu s lyžařskými svahy /přilehlé louky/. Jinak je oblast
bez stavebních aktivit.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Stavba přenosného lyžařského vleku Tatrapoma „P“ je nenáročnou stavbou. Je tvořena
poháněči a vratnou stanicí a celkem 7 traťovými podpěrami. Výška nad terénem je cca 4 m.
Obslužný objekt je zateplená jednoduchá dřevostavba se symetrickou sedlovou střechou se
sklonem střešních rovin cca 28°, objekt je posazen na základové patky prostřednictvím
základového rámu z ocelových I profilů 18 - je tedy možno ho v případě potřeby snadno
přemístit do jiného místa jako celek. Obslužný objekt není pevně spojen s terénem.
Základní kapacity záměru:
Kapacita zařízení:
Tažná větev:
Délka vleku:
Převýšení vleku:
Průměrný skon:
Pohonná jednotka:
Počet podpěr na trati:
Délka kabelové přípojky:
Počet provozních dnů:
Provozní doba:
Doplňkové stavby:
Rozměry doplňkové stavby:
Počet zaměstnanců:

max. 800 os/hod
levá
375 m
48,14 m
12,8 %
15 kW
7
80 m
max. 120
7 hod/den
obslužný objekt s pokladnou
5,5 x 4,5 m
max. 3

Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů:
Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval,
zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
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 krajský
úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru,
především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného
stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních
úřadů, dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a dotčené veřejnosti na základě
oznámení záměru.
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Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostřední a veřejné zdraví kritéria,
která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně
z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria
dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic,
implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.
Ve vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace, které vydal Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování,
dne 04.07.2015 pod č.j.: ORM/9447/2015-3 je uvedeno, že území dotčené záměrem se nachází
mimo zastavěné území, z hlediska funkčního využití v ploše přírodní – louky (NP),
avšak ve vymezeném koridoru pro lyžařský vlek Z1-10 a že je dále okrajově dotčena plocha
dopravní infrastruktury – silniční.
Správa KRNAP vydala dne 13.08.2015 podle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“)
stanovisko pod č.j. KRNAP 05759/2015, ve kterém je uvedeno, že lze vyloučit, že záměr může
mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost Evropsky významné
lokality Krkonoše nebo Ptačí oblasti Krkonoše.
Vzhledem k charakteru záměru jako dočasné stavby nedojde realizací záměru k dočasnému ani
k trvalému odnětí pozemků ze ZPF, jelikož betonový základ poháněče stanice bude zakryt
zeminou (obslužný objekt je mobilní stavbou, která není trvale spojena se základem).
Se záměrem není spojen žádný dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Stavba je situována mimo
ochranné pásmo lesa.
Objekt obslužného objektu nebude napojen na vodovodní přípojku. Objekt bude pro personál
zásobován plastovými nádobami o objemu 50 l.
Vlek bude poháněn motorem o příkonu 15 kW. Obslužný objekt /pokladna/ bude vytápěn
elektricky /akumulační kamna/. Celkový příkon stavby je do 20 kW. Roční spotřeba elektrické
energie bude cca 16.800 kWh.
Záměr negeneruje žádné nové nároky na dopravní nebo jinou infrastrukturu.
Rozsah zemních prací v rámci stavby lyžařského vleku je minimální, tudíž nelze předpokládat
žádnou výraznější emisi znečišťujících látek z hlediska znečištění ovzduší v etapě výstavby.
Záměr negeneruje žádné ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území,
protože s předkládaným záměrem není spojen žádný významnější nárůst zpevněných
a zastavěných ploch (s výjimkou obslužného objektu o rozměrech 5,5 x 4,5 m). Ve vztahu
k ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod záměr negeneruje žádná významná rizika,
která by tuto jakost mohla ovlivnit. Objekt obslužného objektu bude pro zaměstnance objektu
vybaven chemickým WC.
Nakládání s odpady se bude řídit příslušnou složkovou legislativou týkající se problematiky
odpadů, která musí být respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní
prostředí.
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. Provoz není zdrojem
radioaktivního ani elektromagnetického záření. Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem
zápachu.
V oznámení záměru nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy způsobující
zvýšenou zátěž dané lokality nad limity stanovené jednotlivými právními předpisy v ochraně
životního prostředí a veřejného zdraví.
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Krajský úřad obdržel k oznámení záměru tato vyjádření a stanoviska:
- Obecní úřad Strážné, obdrženo dne 26.08.2015, č.j. 321/2015/OUST-2,
- Královéhradecký kraj, obdrženo dne 28.08.2015, č.j. 22990/KH/2015,
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdrženo
dne 07.09.2015, č.j. 21819/ZP/2015-NV, e.č. 85408/2015/KHK,
- Správa KRNAP, obdrženo dne 09.09.2015, č.j. KRNAP 06082/2015,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, obdrženo
dne 10.09.2015, č.j. S-KHSHK 22969/2015/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
obdrženo dne 14.09.2015, č.j. ČIŽP/45/IPP/1512203.001/15/KIV.
V průběhu zjišťovacího řízení nevznesly dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní
orgány námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Veřejnost a dotčená veřejnost
se k záměru nevyjádřily. Z obdržených vyjádření dotčených územních samosprávních celků
a dotčených správních úřadů k předloženému oznámení záměru nevyvstal požadavek
na posuzování záměru podle zákona EIA.
Obecní úřad Strážné ve svém vyjádření ze dne 26.08.2015, č.j. 321/2015/OUST-2, uvedl,
že k oznámení záměru nemá žádné připomínky.
Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 28.08.2015, č.j.: 22990/KH/2015, uvedl,
že nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
vyjádření ze dne 07.09.2015, č.j. 21819/ZP/2015-NV, e.č. 85408/2015/KHK, uvedl,
že k oznámení záměru nemá z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, nakládání s odpady
a integrované prevence žádné připomínky.
Správa KRNAP ve svém vyjádření ze dne 09.09.2015, č.j. KRNAP 06082/2015, uvedla,
že k oznámení záměru nemá žádné připomínky.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém
vyjádření ze dne 10.09.2015, č.j. S-KHSHK 22969/2015/2/HOK.HK/Hr uvedla, že k oznámení
záměru nemá žádné připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ve svém vyjádření
ze dne 14.09.2015, č.j. ČIŽP/45/IPP/1512203.001/15/KIV, uvedla, že k oznámení záměru
nemá žádné zásadní připomínky.
ČIŽP, oddělení ochrany přírody, v souvislosti se smýcením malé části drobného remízu
v prostoru horní vratné stanice (viz strana 47 oznámení záměru) upozornilo, že podle § 8 odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb. ve smyslu § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. je ke kácení mj. zapojených
porostů dřevin, pokud jejich plocha přesahuje 40 m2, potřeba povolení orgánu ochrany přírody.
K vedení řízení o povolení kácení je příslušná Správa KRNAP. ČIŽP, oddělení ochrany přírody,
nemá k předloženému záměru další připomínky.
Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr
„Lyžařský vlek Tatrapoma P ve Strážném“ nebude posuzován podle zákona EIA.
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Poučení účastníků řízení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí ČR. Právo podat
odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v odvolání.

-otisk úředního razítka-

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Královéhradecký kraj a Obec Strážné se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě
k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání
potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední
desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník: 21819/ZP/2015-NV
Účastníci řízení:
Oznamovatel: Obec Strážné, Strážné 129, 543 52 Strážné
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Obec Strážné, Strážné 129, 543 52 Strážné
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Obecní úřad Strážné, Strážné 129, 543 52 Strážné
4) Městský úřad Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
5) Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
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