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Věc: 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“) 
 
I. Identifikační údaje: 
 
Název: Modernizace skiareálu Lipno - rozšíření sjezdovek Jezerní a Promenádní II a přemístění lanové 
dráhy 

Kapacita a charakter záměru: Posuzovaný záměr představuje rozšíření sjezdovek a výstavbu provozního zázemí 
areálu. Plocha rozšíření sjezdovky Jezerní činí cca 3,1 ha, plocha rozšíření sjezdovky Promenádní II činí cca 4,6 
ha, plocha navrhovaného Foxparku (výuka lyžování pro děti) činí cca 1,3 ha. Celkem se tedy jedná o cca 9 ha 
nových sjezdových tratí. Nová lanová dráha na Jezerní sjezdovce bude mít přepravní kapacitu 3 200 osob/hod a 
novou nástupní a výstupní stanici.  
 
Umístění: kraj: Jihočeský 
      obec: Lipno nad Vltavou 
      kat. území: Lipno nad Vltavou 
      lokalita: sportovně rekreační areál 
  
Oznamovatel: Lipno Servis s.r.o., Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ: 26016885 
 
II. Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Modernizace skiareálu Lipno - rozšíření sjezdovek Jezerní a 
Promenádní II a přemístění lanové dráhy“ doručena vyjádření od následujících dotčených správních úřadů: Česká 
inspekce životního prostředí, OI České Budějovice; Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem 
v Českých Budějovicích. 
 

Česká inspekce životního prostředí 
Z hlediska ochrany přírody ČIŽP požaduje provedení přiměřené náhradní výsadby za pokácené dřeviny rostoucí 
mimo les. Déle upozorňuje na nutnost zabránění poškozování a ničení okolo rostoucích dřevin (např. zavážením 
kmenů či poškozování kořenové zóny).  Z pohledu zákona nemá k předloženému záměru jiné připomínky.  
Výše uvedená upozornění a doporučení jsou zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.  
 
Z hlediska ochrany ovzduší nemá ČIŽP k předloženému oznámení připomínek.  
 
Z hlediska ochrany vod nemá ČIŽP k předloženému oznámení připomínek.  
 
Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP upozorňuje, že pálení odpadu dřeva je stále pálením odpadu a lze jej 
k tomu použít jen v zařízeních, která jsou ke spalování odpadů určena. K předloženému oznámení nemá ČIŽP 
žádné další připomínky.  
 
Z hlediska ochrany lesa ČIŽP uvádí, že uvedený záměr je velmi významným zásahem do lesních porostů v dané 
lokalitě.  ČIŽP upozorňuje, že je třeba při přípravě stavby, její realizaci a při odnětí lesních pozemků k plnění 
funkce lesa, případně omezení jejich využívání, postupovat v souladu s těmito ustanoveními zákona č. 289/1995 
Sb. v platném znění: §11 odst. 4, §13 odst. 1, odst. 2, odst. 3, § 14, §15 odst. 2 a odst. 3 a § 16. 

Výše uvedená upozornění jsou odkazem na zákonná opatření a nemají charakter připomínek. 

Čj: KUJCK 30192/2014/OZZL   
Sp.zn.: OZZL 24787/2014/kaper 

                 datum: 19. 5. 2014  vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina  telefon: 386 720 648 
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Krajská hygienická stanice  
Za předpokladu realizace opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů záměru, 
uvedených v kapitole D.IV. předložené dokumentace pro fázi přípravy, fázi výstavby a fázi provozu KHS se 
záměrem souhlasí.  
 
 
III. Závěr: 
 

Záměr „Modernizace skiareálu Lipno - rozšíření sjezdovek Jezerní a Promenádní II a přemístění lanové dráhy“ 
naplňuje dikci bodu 10.11 - Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha“ 
kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda 
záměr bude posuzován podle zákona. 
 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – 
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr 
 
 

„Modernizace skiareálu Lipno - rozšíření sjezdovek Jezerní a Promenádní II a přemístění lanové dráhy“ 
 

n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e posuzován podle zákona, 
 

za těchto podmínek:  

Ø Provést přiměřenou náhradní výsadbu za pokácené dřeviny rostoucí mimo les.  
Ø Zabránit poškozování a ničení okolo rostoucích dřevin - ochranná opatření při výstavbě.  
Ø Likvidace odpadu dřeva bude probíhat v zařízení, která jsou ke spalování odpadů určena. 

 

Odůvodnění: 
 
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění 
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.   
 
Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by 
nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem 
zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru.  

 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních právních předpisů. 
 
 
 
 
Ing. Karel Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 
 
 
 
 
Došlá vyjádření (v příloze): 
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 12. 5. 2014 
2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 12. 5. 2014 







Vaše ZN.: KUJCK 24788/2014/OZZL 24787/2014/kaper 
Ze dne: 18.4.2014 
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Vy izuje: Ing. Dušan Vysloužil 
Tel.: 386 109 121 
E-mail: vyslouzil_dusan@cb.cizp.cz 
DS: v3cdzr7 
datum: 12.5.2014 
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Stanovisko IŽP k vliv m zám ru „Modernizace skiareálu Lipno – rozší ení sjezdovek Jezerní a 
Promenádní II a p emíst ní lanové dráhy“. 

Dne 24.4.2014 bylo oblastnímu inspektorátu IŽP v eských Bud jovicích doru eno oznámení 
zám ru „Modernizace skiareálu Lipno – rozší ení sjezdovek Jezerní a Promenádní II a p emíst ní 
lanové dráhy“. Oznamovatelem je spole nost Linpo Servis s.r.o. 

Zám rem oznamovatele je rozší ení sjezdovek, p emíst ní lanové dráhy a výstavbu provozního zá-
zemí areálu. Celkov  dojde k rozší ení sjezdovek o plochu 7,7 ha, výstavbu  Foxparku (výuka d tí) 
o ploše 1,3 ha v horní ásti areálu a p emíst ní lanové dráhy a její zkapacitn ní na 3200 osob/hod. 

Rozší ením dojde i k výstav  obslužných za ízení (nástupní a výstupní stanice, p íslušné technolo-
gie a rozvody). 

Ochrana p írody 

Z p edložené dokumentace vyplývá, že p i realizaci zám ru bude nutné provést kácení d evin ros-
toucích mimo les na ploše 0,58 ha. IŽP požaduje provedení p im ené náhradní výsadby za poká-
cené d eviny rostoucí mimo les. V pr b hu realizace zám ru je nutné zabránit poškozování a ni ení 
okolo rostoucích d evin (nap . zavážením jejich kmen  i poškozováním ko enové zóny). 

V zájmovém území byl p i pr zkumu obratlovc  provád ném v roce 2008 zaznamenán výskyt 34 
druh  voln  žijících pták  a ohroženého zvlášt  chrán ného druhu živo icha – veverky obecné. 
V p ípad  nutnosti kácení d evin je nezbytné zabránit poškozování a ni ení funk ních hnízd voln  
žijících pták  - § 5a zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p ed-
pis  (dále jen „zákona o ochran  p írody“) a p ípadn  i sídel zvlášt  chrán ných druh  živo ich  
(§ 50 zákon o ochran  p írody). Kácení je proto nutné provád t v mimoreproduk ním období.  

Nelze vylou it výskyt siln  ohroženého zvlášt  chrán ného druhu rostlin – lilie cibulkonosné 
(v roce 2008 byl zjišt n 1 kvetoucí exemplá  východn  od lanovky a Promenádní sjezdovky, v roce 
2003 byl dle nálezové databáze Agentury ochrany p írody a krajiny R zaznamenán výskyt tohoto 
druhu p i východním okraji plánovaného Foxparku). V p ípad  výskytu zvlášt  chrán ného druhu 
rostlin je nutné postupovat v souladu s podmínkami ochrany zvlášt  chrán ných rostlin (§ 49 záko-
na o ochran  p írody). 

Krajský ú ad-Jiho eský kraj 
Odbor životního prost edí, 
zem d lství a lesnictví 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 06 eské Bud jovice 
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Ochrana ovzduší 

Vybudováním nového zám ru nevznikne stacionární zdroj zne iš ování ovzduší (podle zákona .  
201/2012 Sb. o ochran  ovzduší). 

Zdrojem zne iš ování ovzduší po dobu výstavby bude provoz stavebních mechanizm , nákladních 
aut a p ípadn  další techniky v pr b hu výstavby. Vzhledem k charakteru zám ru lze p edpokládat, 
že nebude významn  ovlivn na emisní a imisní zát ž okolí zám ru. 

V p edloženém oznámení jsou dostate n  posouzeny vlivy zám ru na kvalitu ovzduší.    

IŽP nemá z hlediska ochrany ovzduší k p edloženému oznámení p ipomínky. 

Ochrana vod 

Vybudováním nového zám ru nebudou zásadn  ovlivn ny vodohospodá ské pom ry v zájmové 
oblasti. 

IŽP nemá z hlediska ochrany vod k p edloženému oznámení p ipomínky. 

Odpadové hospodá ství 

V procesu výstavby budou vznikající odpady p edevším ze skupiny 17 Katalogu odpad , v menší 
mí e odpadní barvy a oleje a absorp ní inidla. Tyto jsou specifikovány spolu s p edpokládaným 
zp sobem nakládání a odhadem množství. Nejv tším objemem materiálu bude výkopová zemina, 
která však bude použita p ímo v míst  stavby pro úpravu pozemk . Je doporu eno maximální vyu-
žití odpad  jako druhotné suroviny. 

Seznam odpad , které budou vznikat ve fázi vlastního provozu, spolu se stanovením konkrétního 
zp sobu nakládání budou aktualizovány majitelem nebo provozovatelem skiareálu. Je doporu ena 
maximální míra recyklace odpad .  

Na stran  18 p edloženého oznámení je v prvním odstavci uvedeno, že d evní odpad m že být vyu-
žit jako palivo - IŽP upozor uje, že pálení odpadu d eva je stále pálením odpadu a lze jej k tomuto 
ú elu použít jen v za ízeních, která jsou ke spalování odpad  ur ena. 

K oznámení tak, jak je k dnešnímu dni p edloženo, nemá IŽP, z pohledu zákona o odpadech, žád-
né další p ipomínky. 

Ochrana lesa 

Z vyhodnocení vliv  vyplývá, že v p ípad  zám ru dojde k významnému trvalému záboru pozemk  
ur ených k pln ní funkcí lesa, k áste nému ovlivn ní okolních lesních porost  p sobením bo i-
vých v tr , odlesn né lesní pozemky budou ohroženy erozí, bude omezena p doochranná funkce 
lesa v daném území, dojde k významnému ovlivn ní vodohospodá ské funkce lesa, celkov  bude 
ohrožena stabilita stávajících lesních porost .    

Pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa jsou chrán ny podle § 13 odst. 1 zákona . 289/1995 Sb., 
o lesích a o zm n  a dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), v platném zn ní. Realizací zám ru 
dojde k zásahu do lesa jako významného krajinného prvku.  

Dle názoru IŽP je uvedený zám r velmi významným negativním zásahem do lesních porost  
v dané lokalit . Tento zásah významn  negativn  ovlivní v tšinu funkcí lesa v dané oblasti a to p e-
devším p doochranné, vodohospodá ské, ekologické. Dle názoru IŽP z ízení sjezdovky v této 
oblasti není naléhavým d vodem, zájmy rekrea ní nem žou p evážit zájmy ochrany lesa a krajiny. 

V p ípad  souhlasu se zám rem upozor ujeme, že je t eba p i p íprav  stavby, její realizaci a p i 
odn tí lesních pozemk  pln ní funkcí lesa, p ípadn  p i omezení jejich využívání, postupovat v 
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souladu s t mito ustanoveními zákona . 289/1995 Sb. v platném zn ní: § 11 odst. 1 a odst. 4, § 13 
odst. 1, odst. 2 a odst. 3, § 14, § 15 odst. 2 a odst. 3 a § 16. 

Otisk razítka 

Ing. Vladimír Jirá ek 
editel oblastního inspektorátu 
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Jirá ek
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