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Krajský úřad Libereckého kraje	
Odbor  rozvoje venkova, zemědělství a  životního prostředí 
	Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: zivotniprostredi.kraj-lbc.cz
	Zpracoval: 	RNDR. Jitka Šádková	~1~	Bankovní spojení:	 KB 19-7964200287/0100 
	E-mail:  	jitka.sadkova@kraj-lbc.cz		
	Telefon: 	(+420) 485 226 497		Fax: 	(+420) 485 226 654

Liberec: 19. dubna 2005  
Č.j.: KULK/1510/2005


ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO    ŘÍZENÍ


podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále „zákon“)



Identifikační údaje:


Název:  „Lyžařský vlek pod kravínem ve Vítkovicích“ 


Kapacita (rozsah) záměru:  	Přemístění staršího lyžařského vleku z lokality Aldrov do nové lokality pod bývalým kravínem. V nové lokalitě bude mít délku 452 m, převýšení 98,5 m, sedm traťových podpěr, max. přepravní kapacitou 900 os/hod. Lyžařský svah o délce 450 m a šířce 25-60 m  a přípojka el. energie o délce 80 m.
 
Charakter záměru:    	Záměr je zařaditelný pod bod 10.7 kategorie II přílohy č. 1 zákona. 
 
Umístění:	kraj:		Liberecký kraj 
                 	obec:            	Vítkovice
               	kat. území:   	Vítkovice v Krkonoších
                             
Zahájení:          15. února  2005	
Ukončení:         19. dubna 2005


Oznamovatel:  Obec Vítkovice         
                         Vítkovice 243
                         512 38 Vítkovice v Krkonoších 
                         IČ: 00276260






Souhrnné vypořádání připomínek:
Ve zjišťovacím řízení byla doručena vyjádření správních úřadů a resortu dopravy  Libereckého kraje. Veřejnost  vyjádření neuplatnila.
	 
		Liberecký kraj, resort dopravy: jako vlastník silnic II. a III., dle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá z dopravního hlediska  k výše uvedenému záměru připomínky.   
		Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí: z jednotlivých složek životního prostředí  nepožaduje posouzení záměru podle zákona.  Jako místně a věcně příslušný  úřad státní správy lesů připomíná, že jím byl udělen souhlas s umístěním stavby na lesním pozemku 647/2 k.ú. Vítkovice v Krkonoších a to v rozsahu max. 50 m2, nikoliv 400 m2, jak uvádí předložené oznámení. Souhlas byl udělen rozhodnutím č.j. ŽP 4416/04-Les R-37 ze dne 8.7.2004 a nezahrnuje přípojky inženýrských sítí, ani horní a dolní objekt obsluhy. 
	Krajská hygienická stanice Libereckého kraje,  územní pracoviště v Semilech: nenavrhuje posouzení záměru podle zákona, neboť předložený záměr vyhoví za normálních provozních podmínek v  základních parametrech požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.
	Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec: nepovažuje za nutné záměr posoudit dle zákona. Oddělení ochrany lesa upozorňuje na zákonné povinnosti z hlediska ochrany lesa. Oznamovateli navrhuje, aby učinil opatření k minimalizaci průjezdů lyžařů a snowboardistů přilehlými lesními porosty, a to i před obnovní těžbou a opětovným zalesněním. Z hlediska ochrany vod je nezbytné věnovat pozornost manipulaci se závadnými látkami a to v době provádění stavby i běžného provozu.  
           Správa KRNAP, Vrchlabí:  nepovažuje za nutné záměr posoudit dle zákona, jako příslušný orgán ochrany přírody vyloučila významný vliv na Ptačí oblast Krkonoše a navržené území evropsky významné lokality Krkonoše. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy:  jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, s výjimkou rychlostních silnic, nemá k výše uvedenému záměru připomínky. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu : nemá k záměru připomínky. Upozorňuje, že orgánem územního plánování je dle § 12 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve svém správním území obec, kterou je třeba požádat o stanovisko.  
Krajský úřad Libereckého kraje,  odbor kultury, památkové péče, a cestovního ruchu:   z hlediska státní památkové péče nepožaduje záměr posoudit podle zákona, neboť tento nijak neovlivní žádnou   národní kulturní památku. Z hlediska cestovního ruchu je záměr v souladu se záměrem podpory výstavby a modernizace sportovně rekreačních zařízení a plně zapadá do koncepce cestovního ruchu Libereckého kraje.  
 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního a hospodářského rozvoje kraje : z hlediska podpory rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje předkládaný záměr doporučuje k realizaci a nepovažuje za nutné tento záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad   Libereckého  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství:  z hlediska své působnosti v oblasti životního prostředí a zemědělství nepožaduje záměr posoudit podle zákona. 




Závěr:

	Záměr „Lyžařský vlek pod kravínem ve Vítkovicích“  je svým rozsahem zařaditelný  pod bod 10.7 kategorie II, příloha č.1 zákona.  Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.  
   
Na základě zjišťovacího řízení  provedeného podle § 7 zákona dospěl krajský úřad k závěru, že záměr „Lyžařský vlek pod kravínem ve Vítkovicích“ nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.	
	








									Ing. Jaroslava Janečková
                                                                          vedoucí odboru rozvoje venkova, zemědělství
                                                                                                 a životního prostředí








Příloha 
doručená vyjádření            
                                           

