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ROZHODNUTÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,  

370 76 České Budějovice, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 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“), na základě oznámení, které podal SKIPARK 

FRYMBURK s.r.o., se sídlem Frymburk č. ev. 1052, 382 79 Frymburk, IČ: 017 71 116 (dále též „oznamovatel“) 

rozhodl  

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Lyţařský areál Frymburk“ 

nemá významný vliv na ţivotní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

Název záměru:  

Lyžařský areál Frymburk 

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu: 

Bod 10. 7 kategorie II „Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení“  

Kapacita (rozsah) záměru: 

Dětský lyžařský areál obsahuje 2 pojízdné lyžařské pásy, snowtubingovou dráhu, dětský lyžařský kolotoč, 

zasněžování a parkoviště pro 70 osobních automobilů, napojení na inženýrské sítě. 

Umístění záměru:  

Kraj:    Jihočeský 

Obec:   Frymburk 

Katastrální území: Frymburk, pozemky parc. č. 871/12, 871/47, 871/51, 871/77, 871/82, 871/83, 871/84, 
871/85, 871/86 a 871/87 

Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry: 

Předmětem záměru je realizace dětského lyžařského areálu v návaznosti na stávající lyžařský areál „Marta“  

ve Frymburku.  

Stručný popis technického a technologického řešení: 

Předmětem záměru je realizace dětského lyžařského areálu v návaznosti na stávající lyžařský areál „Marta“  

ve Frymburku. Součástí záměru jsou následující objekty: 

Čj.:  KUJCK 1147/2016/OZZL  

Sp.zn.:OZZL 85930/2015/jakubec   

 datum: 5. 1. 2016  vyřizuje: Ing. Jana Kubecová   telefon: 386 720 767 

 e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz 

*KUCBX00IZZGS* 
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• Odstavná plocha pro parkování 70 osobních automobilů 

• Odbavovací lyžařské turnikety, pokladna, půjčovna s lyžařskou školou, čerpací stanice vody 

• Sklad lyžařských pomůcek 

• Dětský lyžařský kolotoč, domeček Médi Kubíka (ohřívárna a sklad) 

• Snowtubingová dráha 

• Pojízdné lyžařské pásy 

• Přípojka NN ke stožárům venkovního osvětlení 

• Stožáry venkovního osvětlení 

• Čerpací a výtoková šachta výtlačného a sacího vodovodního potrubí 

• Sací potrubí vody DN 160 mm 

• Výtlačné potrubí vody DN 110 mm 

• Přípojky NN 

• Mobilní trafostanice 

Všechny stavby objektů jsou stavby dočasné, objekty jsou osazené na silničních panelech, přípojky inženýrských 

sítí jsou rovněž dočasné stavby. Pojízdné lyžařské pásy, snowtubingová dráha a dětský lyžařský kolotoč jsou 

demontovatelné konstrukce, osazené na stávajícím nebo upraveném terénu. Stavba odstavné plochy  

pro parkování osobních vozu je rovněž stavba dočasná. U všech dočasných staveb je předpoklad doby trvání 

stavby do 30. 6. 2018. Záměr byl realizován v roce 2013 a v zimní sezóně 2013/2014 byl zahájen provoz.  

Z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahu a chybějícího povolení k provozu byl provoz dětského lyžařského 

areálu na konci roku 2013 ukončen. Od té doby je areál nevyužívaný, odvezeny byly mobilní kontejnery – pokladna 

a půjčovna, lyžařská škola, ostatní objekty zůstaly na místě. Pokladna, půjčovna s lyžařskou školou, sklad 

lyžařských pomůcek, čerpací stanice vody jsou typové mobilní ocelové kontejnery usazené na panelech. Domeček 

Médi Kubíka (ohřívárna a sklad) je typová dřevěná chatka se sedlovou střechou usazená na panelech. Odstavná 

plocha pro parkování osobních automobilů je tvořena uválcovanou prosívkou. Uvedené objekty jsou napojeny  

na elektrické rozvody NN z mobilní trafostanice. Objekty nejsou napojeny na vodovod, kanalizaci, plynovod ani 

telefon. Zaměstnanci a návštěvníci areálu budou využívat sociální zařízení ve stávajícím objektu občerstvení. 

Zasněžovací zařízení sestává z přívodního sacího potrubí, které je zakončeno v čerpací stanici, osazené  

v typovém oceloplechovém kontejneru. Mobilní čerpací zařízení sestává z plováku s čerpadlem, zakotveným  

na parc. č. 887/1 – vodní nádrž Lipno I. Potrubí od plováku je uloženo na dne jezera a je provedeno  

z trub PEHD DN 160 mm, délka potrubí je 91 m. Výtlačné potrubí je provedeno z trub ocelových DN 125 a 110 

mm, délka potrubí je cca 546 m. U rozvodných skříní u potrubí budou osazeny typové hydroboxy s odvzdušněním 

a kulovými uzávěry a na tyto hydroboxy budou napojena mobilní zasněžovací zařízení - sněžná děla. Výtlačné 

potrubí je uloženo v povrchové zemní rýze a po zasněžování bude vždy vypuštěno. Voda pro zasněžování bude 

odebírána z vodní nádrže Lipno I, p. č. 887/1, k. ú. Frymburk. Průměrný povolený odběr je 3 l/s, maximální 8 l/s. 

Maximální měsíční povolený odběr je 0,45 tis. m
3
 a roční povolený odběr je 1,3 tis. m

3
. Způsob měření množství 

vody je prováděn odečtem na vodoměru. Parkoviště pro 70 osobních automobilů bude zřízeno na pozemku parc. 

č. 871/86 v k. ú. Frymburk. 

Obchodní firma oznamovatele: 

SKIPARK FRYMBURK s.r.o. 

IČ oznamovatele: 

017 71 116 

Sídlo oznamovatele: 

Frymburk č. ev. 1052, 382 79 Frymburk 

Zpracovatel oznámení: 

RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., autorizovaná osoba podle § 19 zákona 

Odůvodnění 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,  

370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 16. 11. 2015 

oznámení záměru „Lyžařský areál Frymburk“, které podal SKIPARK FRYMBURK s.r.o., se sídlem Frymburk č. ev. 

1052, 382 79 Frymburk, IČ: 017 71 116. Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval RNDr. Vojtěch Vyhnálek, 
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CSc., který je autorizovanou osobou podle § 19 zákona. Příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem ze dne  

24. 11. 2015, čj. KUJCK 88931/2015/OZZL. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona 

zveřejněna dne 25. 11. 2015 v informačním systému EIA pod kódem záměru JHC761, na úřední desce 

Jihočeského kraje dne 25. 11. 2015 a na úřední desce Městyse Frymburk dne 27. 11. 2015. Oznámení bylo dne 

24. 11. 2015 rozesláno k vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. 

Lhůta pro vyjádření k oznámení uplynula dne 15. 12. 2015. 

Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní 

prostředí a zda bude posuzován podle zákona, hodnotil záměr zejména na základě následujících kritérií 

uvedených v příloze č. 2 k zákonu: 

I. Charakteristika záměru 

Záměrem oznamovatele je realizace dětského lyžařského areálu v návaznosti na stávající lyžařský areál „Marta“  

ve Frymburku, který obsahuje odstavnou plochu pro 70 osobních automobilů, odbavovací lyžařské turnikety,  

2 pojízdné lyžařské pásy, pokladnu, dětský lyžařský kolotoč, snowtubingovou dráhu, půjčovnu lyžařského 

vybavení, sklad, ohřívárnu, zasněžovací zařízení sestávající z přívodního sacího potrubí délky 91 m z trub PEHD 

DN 160 mm, čerpací stanice, výtlačného potrubí z trub DN 125 a 110 mm délky cca 546 m, hydroboxů a sněžných 

děl, 2 typové stožáry venkovního osvětlení výšky 6 m, přípojky vody a NN, mobilní trafostanici. Všechny stavby 

objektů a odstavná plocha pro parkování jsou stavby dočasné, stejně tak přípojky inženýrských sítí. Pojízdné 

lyžařské pásy, snowtubingová dráha dětský lyžařský kolotoč jsou demontovatelné konstrukce, osazené  

na stávajícím nebo upraveném terénu. 

II.  Umístění záměru 

Záměr se nachází jižně od centra městyse Frymburk u přehradní nádrže Lipno. Dle vyjádření Městského úřadu 

Horní Planá, stavební úřad, vydaného dne 4. 11. 2015 pod čj.: HP – 4415/2015, je předmětný záměr pouze 

částečně v souladu s platným územním plánem Městyse Frymburk. Část areálu se nachází v ploše „rekreační 

nelesní intenzivní – s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení“, to je plocha, ve které je možné lyžařský 

areál umístit, z menší části se areál nachází v ploše „areály garáží, parkingů a dalších dopravních zařízení“, v této 

ploše se v souladu s územním plánem nachází odstavné plochy pro parkování osobních automobilů a částečně se 

zde nachází i sportovní část lyžařského areálu. V současné době zpracovává Městys Frymburk nový územní plán, 

který se záměrem lyžařského areálu počítá. 

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí NATURA 2000 byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vyloučen stanoviskem Krajského úřadu – 

Jihočeský kraj vydaným dne 12. 11. 2015 pod čj.: KUJCK 83853/2015/OZZL.  

Vzhledem k umístění záměru lze vyloučit významné vlivy přesahující státní hranice. 

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ţivotní prostředí  

Vlivy na obyvatelstvo 

Zdrojem hluku bude samotný provoz lyžařského areálu, především sněžná děla. Hlukové emise z běžného 

provozu budou nízké, děla budou v provozu pouze omezenou dobu v roce. Dalším zdrojem hluku bude odstavná 

plocha pro parkování osobních automobilů. Vypočtené hladiny hluku pro nejbližší obytné objekty jsou hluboko  

pod hygienickým limitem 50 dB a lze konstatovat, že hluk z provozu parkoviště nebude zdrojem nadlimitního hluku 

v lokalitě. Parkoviště bude také zdrojem znečišťování ovzduší. Plocha má relativně nízkou kapacitu, a lze tedy 

očekávat nízké dopravní zatížení (max. 140 obousměrných jízd denně). Z výpočtu emisí znečišťujících látek je 

evidentní, že příspěvek odstavné plochy k imisním koncentracím znečišťujících látek v ovzduší bude minimální a 

vlivy na veřejné zdraví budou zanedbatelné.  

Vlivy na ovzduší a klima 

Vzhledem k charakteru záměru a relativně nízké kapacitě odstavné plochy pro parkování osobních automobilů  

(70 stání) a množství vyprodukovaných emisí znečišťujících látek do ovzduší lze konstatovat, že vlivy záměru  

na ovzduší budou minimální. Z výpočtu emisí je evidentní, že příspěvek odstavné plochy k imisním koncentracím 

znečišťujících látek v ovzduší bude minimální, překročení imisních limitů lze vyloučit. 

Vlivy na vodu 

Během výstavby záměru nenastaly žádné negativní vlivy na povrchové a podzemní vody. Záměr leží ve vnější 

části ochranného pásma 2. stupně (2.b) odběru povrchové vody z vodní nádrže Lipno a ve vnější části ochranného 
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pásma 2. stupně (2.b) zdrojů podzemní vody pro městys Frymburk, které se nacházejí v nivě Náhlovského potoka. 

Tyto zdroje vody nebudou provozem lyžařského areálu ovlivněny. Pro zasněžování bude využívána voda z vodní 

nádrže Lipno, roční povolený odběr je 1,3 tis. m
3
. Z hlediska celkového objemu vody v nádrži i z hlediska průtoku 

vody ve Vltavě v profilu nádrže Lipno, který je 13,4 m
3
/s, je odebírané množství vody zanedbatelné. Dešťové vody 

a vody ze zasněžování budou odtékat do nádrže Lipno, nemohou vzhledem k umístění záměru zasáhnout zdroje 

podzemní vody v nivě Náhlovského potoka. 

Pitná voda pro potřeby zaměstnanců a návštěvníků areálu bude zajištěna díky napojení na městský vodovod   

ve stávajícím objektu občerstvení, případně bude dovážena voda balená.  

Splaškové odpadní vody nebudou vypouštěny, stávající objekt občerstvení je vybaven jímkou na vyvážení.  

Rozsah vlivu na podzemní a povrchové vody lze vyhodnotit jako malý a nevýznamný. 

Vlivy na půdu 

Celková zastavěná plocha stavebními objekty je pouze 94 m
2
, stavební objekty se nacházejí na trvalých travních 

porostech 5. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) a jedná se o stavby dočasné. Významnost vlivu  

na ZPF lze hodnotit jako malou. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková území a prognózní zdroje surovin, 

žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace.  

Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 

Vzhledem k malému rozsahu stavebních objektů, vzhledem k dočasnosti staveb a vzhledem k charakteru 

dotčených ploch (udržované trávníky) lze vlivy na flóru a faunu hodnotit jako malé. V lokalitě není evidován výskyt 

památných stromů.  

Výstavbou a provozem záměru nejsou dotčena žádná zvláště chráněná území, žádná území NATURA 2000 a 

žádný prvek územního systému ekologické stability (ÚSES). Při provozu bude dotčen významný krajinný prvek 

(VKP) řeka Vltava odběrem vody pro zasněžování, vliv odběru povrchové vody na VKP Vltava bude prakticky 

nulový. 

Vlivy na krajinu 

Jednotlivé stavby dětského lyžařského areálu nenaruší krajinný ráz, od nádrže Lipno budou pohledově oddcloněny 

stromy. Realizací záměru tak nedojde k významnému zásahu do krajinného rázu.  

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Při realizaci záměru ani jeho provozem nedojde k zásahu do hmotného majetku ani k zásahu do kulturních 

památek. 

V rámci zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad vyjádření a stanoviska těchto dotčených správních úřadů: 

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 3. 12. 2015, 

čj.: KHSJC KHSJC 32477/2015/HOK.CB-CK 

 Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 8. 12. 2015,  

čj.: MUCK 62578/2015/OŽPZ/Ra 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, stanovisko ze dne 9. 12. 2015,  

zn.: ČIŽP/42/IPP/1516279.001/15/CDV 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích se záměrem souhlasí a 

nepožaduje záměr posuzovat podle zákona. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

Městský úřad Český Krumlov, odbor ţivotního prostředí a zemědělství nemá z hlediska odpadového 

hospodářství, ochrany přírody a krajiny, státní správy lesů k předloženému záměru připomínky a nepožaduje 

posuzování podle zákona. Stejně tak vodoprávní úřad nepovažuje za nutné, aby byl záměr dále posuzován. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je pouze upozorněno na zákonnou povinnost podání žádosti  

o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF. 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek 

Česká inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP) nemá z hlediska ochrany přírody, ochrany ovzduší a odpadového 

hospodářství připomínky. Z hlediska vodohospodářského ČIŽP uvádí, že se záměrem souhlasí za předpokladu, že 

odpadní vody z jímky na vyvážení o objemu 150 m
3
, která je součástí stávajícího objektu občerstvení, v němž 
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budou návštěvníci lyžařského areálu využívat sociální zařízení, budou odváženy k likvidaci na ČOV. 

Vypořádání: Likvidace odpadních vod z jímky na vyvážení u stávajícího objektu občerstvení není předmětem 

zjišťovacího řízení. Je předpoklad, že likvidace odpadních vod z již povolené jímky probíhá podle zákonných 

předpisů.  

Žádné z obdržených vyjádření neobsahovalo požadavek na další posuzování záměru podle zákona. Dotčené 

územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona se k oznámení 

nevyjádřily.  

Z oznámení záměru je patrné, že vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a vlivy na obyvatelstvo a veřejné 

zdraví jsou nevýznamné. Zpracované oznámení podává ucelený přehled možného vlivu na životní prostředí  

v místě záměru či jeho okolí.  

Krajský úřad na základě informací uvedených v oznámení záměru, obdržených písemných vyjádření dotčených 

správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl 

k závěru, že záměr „Lyžařský areál Frymburk“ nemá významný negativní vliv na životní prostředí a nebude 

posuzován podle zákona.  

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS II, České Budějovice 

oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení 

podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví,  

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí 

dotčená veřejnost předložit v odvolání. 

Ing. Karel Černý 

vedoucí odboru životního prostředí,  

zemědělství a lesnictví 

„otisk úředního razítka“ 

Městys Frymburk se ţádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou 

zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, 

odboru ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední 

desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým 

dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj se písemnost povaţuje za doručenou. 

Záznam o zveřejnění:  

 

Vyvěšeno dne: …………………………     Sejmuto dne: ………………………… 

 

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 

Razítko a podpis: …………………………………………………… 



 

 

 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111 

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 
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Obdrţí účastník řízení (oznamovatel) na doručenku  

 SKIPARK FRYMBURK s.r.o., Frymburk č. ev. 1052, 382 79 Frymburk  + 2 x oznámení 

Obdrţí se ţádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů 

 Městys Frymburk, Náměstí 79, 382 79 Frymburk  (DS) 

 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad - 

Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice  

Obdrţí po nabytí právní moci:  

Oznamovatel (datovou schránkou)     

 SKIPARK FRYMBURK s.r.o., Frymburk č. ev. 1052, 382 79 Frymburk  

Dotčené územní samosprávné celky 

 Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Tůmové, Ph.D., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice   

 Městys Frymburk, Náměstí 79, 382 79 Frymburk  (DS) 

Dotčené správní úřady (datovou schránkou)     

 Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov     

 Městský úřad Horní Planá, odbor životního prostředí, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá                          

 Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice              

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České 

Budějovice  

              

Na vědomí (datovou schránkou)     

 Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

 Městský úřad Horní Planá, Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá 

 

 


