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                                                                                                           Rozdělovník


VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                         NAŠE ZNAČKA                       VYŘIZUJE/LINKA                        V  LIBERCI   DNE 
                         30.11.2009   
 OŽPZ/1422/2009
 KULK/74985/2009
 RNDr. Šádková/497
13. ledna 2010
		

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 „zákon“)

Identifikační údaje:

Název: Rekonstrukce zimního střediska Studenov - Stavba lanové dráhy“  
Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je rekonstrukce zimního střediska Studenov v Rokytnici nad Jizerou, která spočívá ve výměně dvou páteřních vleků (kotvový a talířový) za šestisedačkovou lanovou dráhu o šikmé délce 1513 m s 14 podpěrami, o přepravní kapacitě 2 400 os/hod, jejíž nástupní stanice je navržena o 250 m níže oproti stávajícímu stavu. Součástí nástupní stanice bude technické zázemí provozu lanové dráhy, prostory pro obsluhu, sociální zařízení pro návštěvníky, garáž pro sněhové rolby, výdejní stojan se zásobní podzemní nádrží o objemu 16 m3 pro motorovou naftu pro rolby, s roční předpokládanou výtočí 50 tis. l. Horní objekt lanové dráhy, který se skládá z velína, technologické části (energoblok s trafostanicí, rozvodna VN a NN, sklad vybavení sjezdovky), výstupního prostoru pro přepravované osoby a  zázemí pro obsluhu, je situován  níže (mimo pozemky LPF) oproti stávající horní stanici vleků. Provoz lanové dráhy bude v denní době v zimním období.
Charakter záměru: Záměr naplňuje dikci bodu 10.7 „Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení“ a dikci bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků v množství nad  1t“ , kategorie II, přílohy č. 1 zákona 
Umístění:	kraj:		  Liberecký kraj 
                 	obec:                 Rokytnice nad Jizerou                	
               	kat. území:        Dolní Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice  nad Jizerou  
                        
Zahájení:          září 2010 
Ukončení:         2012
Oznamovatel:   Spartak Rokytnice a.s.   
                          Horní Rokytnice 702
                          512 45 Rokytnice nad Jizerou   
                          IČ: 27495884
Zjišťovací řízení bylo provedeno dle § 7 zákona, cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího
řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

 „Rekonstrukce zimního střediska Studenov -  Stavba lanové dráhy“ 
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.
Ke zveřejněnému oznámení během zjišťovacího řízení byla doručena vyjádření od: Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, pracoviště Semily, Městského úřadu Jilemnice, České inspekce životního prostředí – OI Liberec a OI Hradec Králové, Správy KRNAP Vrchlabí  a od odborů  Krajského úřadu Libereckého kaje. Veřejnost se nevyjádřila.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech nenavrhuje záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a považuje jej z hlediska hodnocení zdravotních rizik za přijatelný. Upozorňuje, že ve zkušebním provozu bude požadovat měření hluku, kterým bude ověřeno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku z provozu zimního střediska Studenov v nejbližších chráněných prostorech definovaných v § 30 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb. Vyhodnocení výsledků bude přiloženo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Současně bude předložen i úplný laboratorní rozbor vzorku pitné vody z vlastního zdroje.    

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí nepožaduje záměr posoudit dle zákona. Z hlediska státní správy lesů upozorňuje na rozdílné údaje na str. 11 a str. 12 ve výměrách PUPFL p.p.č. 1987/4. V oznámení se předpokládá ponechání p.p.č.1987/4 jako PUPFL a zařazení v LHP jako bezlesí, ačkoliv v rámci stavby dojde k jeho faktickému odnětí vymýcením lesa a k využití plochy pro jiný účel, než je uveden v zákoně o lesích a prováděcích předpisech. Proto bude nezbytné opatřit si příslušné rozhodnutí orgánu státní správy lesů (MěÚ Jilemnice). Protože se jedná dle dostupných informací o stavbu trvalého charakteru, lze dovodit, že se bude jednat o odnětí trvalé.
Vypořádání KÚ: krajský úřad je toho názoru, že trvalé odnětí PUPFL u staveb lanových drah není nejvhodnějším řešením, doporučuje odnětí dočasné s následným prodlužováním, aby se zabránilo možnému různému vlastnictví pozemků a možným problémům se zpřístupněním PUPFL. Příslušným orgánem státní správy lesů je MěÚ Jilemnice.       
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec nepovažuje za nutné záměr posuzovat podle zákona. Z hlediska odpadového hospodářství připomíná povinnost provozovatele disponovat souhlasem k nakládání s nebezpečným odpadem, který vzniká při provozu lanovky. Z hlediska ochrany vod požaduje zakomponovat podmínky k vyloučení znečištění povrchových vod jak při realizaci, tak při provozu záměru do následných rozhodnutí o povolení stavby.  Z hlediska ochrany lesa rovněž poukazuje na rozdílný údaj ve výměře p.p.č.1987/4 . Upozorňuje, že odnětí PUPFL pro rekreační účely předpokládá soulad s územně plánovací dokumentací, ale z údajů uvedených v oznámení (část p.p.č. 1987/4 o ploše 4 300m2) není zřejmé, zda je toto odnětí v souladu s platným územním plánem. Pokud soulad není, oddělení ochrany lesa doporučuje posouzení záměru dle zákona.
Vypořádání KÚ: součástí oznámení je písemné vyjádření stavebního úřadu MěÚ Rokytnice n. J. ( ze dne 25.11.2009), že stavba „Stavební úpravy zimního střediska Studenov – lanová dráha v k.ú. Dolní Rokytnice a Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou“ není v rozporu s územně plánovací dokumentací města Rokytnice nad Jizerou. Zároveň krajský úřad ověřil, že v územním plánu města Rokytnice nad Jizerou je v zájmovém území  lokalita č. 4024 - koridor zimního lyžování - vymezena jako zastavitelná plocha (6680 m2) a zároveň zahrnuje část p.p.č. 1987/4. 
Správa KRNAP Vrchlabí, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, požaduje vyhodnocení vlivu jednotlivých dílčích stavebních objektů (horní a dolní stanice lanovky) na krajinný ráz. Jedná se o posouzení jejich architektonicko-urbanistické ztvárnění a jejich zasazení do kontextu stávající zástavby a okolních krajinných prvků. Požaduje provést botanický a zoologický průzkum s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů  (zejména plazů a obojživelníků, jejichž výskyt nelze na dotčených plochách vyloučit) v měsících březen – červenec, aby byla zachycena všechna období jejich výskytu a aktivity. Průzkum je nutné provést před započetím prací. Opatření uvedená v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ jsou z hlediska ochrany přírody nedostatečná a je nezbytné jim věnovat pozornost před stavebním řízením. Správa KRNAP Vrchlabí nepožaduje, aby byl záměr posuzován podle zákona. 
Vypořádání KÚ: záměr musí respektovat doporučení a opatření vzešlá z požadovaného botanického a zoologického průzkumu a krajinářského hodnocení, výstupy bude nutné zohlednit nejen podmínkami při stavebním povolení, ale i  případně úpravou projektu (architektonické ztvárnění objektů) a dalšími navrženými zmírňujícími či kompenzačními opatřeními, směřujícími k záchraně jedinců či alespoň omezení vlivů na místní populace zvláště chráněných organismů, případně výjimkami orgánu ochrany přírody.             
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody poukazuje na nedostatky dokumentu oznámení (absence požadavku biologického průzkumu v kapitole DIV., absence průzkumu bezejmenné vodoteče a Huťského potoka, absence hodnocení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významné lokality Krkonoše) a neztotožnuje se s názory zpracovatele oznámení, uvedenými v kapitole D.I.7. Požaduje doplnění dokumentu oznámení a případně posuzování záměru podle zákona.
Vypořádání KÚ: plocha pro prodloužení sjezdovky a výstavbu lanové dráhy v místě lyžařských vleků  a prodloužení o 250 m směrem po spádnici byla detailně  hodnocena  z hlediska vlivů na soustavu NATURA  příslušnou autorizovanou osobou při pořizování a schvalování územního plánu města Rokytnice nad Jizerou. Následně Správa KRNAP Vrchlabí (dne 2.11.2009), jako příslušný orgán ochrany přírody, vydala stanovisko vylučující významný vliv na území soustavy Natura 2000 k posuzované variantě č. 1 s odůvodněním, které je shodné se závěry kapitoly D.I.7 oznámení. Stanovisko Správa KRNAP je součástí oznámení. Botanický a zoologický průzkum je požadován v jarním a letním období před započetím stavebních prací, dokument oznámení nutnost průzkumu uvádí nikoliv v kapitole D.IV. , ale v kapitole D.I.7.                 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nepožaduje posouzení záměru dle zákona z důvodu možných vlivů na národní kulturní památky a kulturní památky.  Upozorňuje, že území záměru se nachází na území s archeologickými nálezy dle § 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Pokud se na tomto území bude provádět stavební činnost, mají stavebníci povinnost oznámit již v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. (se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.    
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu z pohledu pořizovatele Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  nemá k záměru připomínek. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy postrádá údaje o bilanci přepravní kapacity lanové dráhy v porovnání s rušenými lyžařskými vleky a posouzení parkovací kapacity pro osobní automobily v okolí lanovky.
Vypořádání KÚ: v kapitole B.II.4 oznamovatel deklaruje svůj záměr zapojit středisko do dopravního systému skibusů, které budou svážet lyžaře z okolí. Na vyžádání KÚ oznamovatel doplnil výpočet potřeby parkovacích stání pro zařízení stavby (součást dokumentace k územnímu řízení), ve které je uvedena bilance přepravní kapacity lyžařských vleků (celková kapacita všech vleků – různých provozovatelů: 5 775 osob/hod, rušené vleky 1 390 osob/hod a kapacita nové lanové dráhy 2 400 os/hod) a výpočet nárůstu počtu osob v areálu investora a potřeba zvýšení počtu parkovacích stání (45). Tato potřeba bude pokryta vybudováním dalšího parkoviště jako samostatné investice na pozemcích schválených územním plánem (U Kravína).       
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví nemá k předloženému materiálu zásadní připomínky. Realizací záměru dojde k prodloužení sjezdové tratě o 250 m v její dolní části, čímž se zvýší stávající hluková zátěž z provozu v této oblasti. Vzhledem k tomu, že se poblíž nacházejí obytné budovy (zčásti se jedná o rekreační objekty) je uvažované odstínění výsadbou zeleně žádoucí.   

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska jemu svěřených správních kompetencí nepožaduje záměr posoudit podle zákona.
S ohledem  na  povahu  a  rozsah  záměru, jeho  umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že při splnění požadavků uplatňovaných dotčenými správními úřady a za předpokladu naplnění opatření uvedených v kapitole D. IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ v dokumentu oznámení, záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
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. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Město Rokytnice nad Jizerou (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a)  zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.  Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň Město Rokytnice nad Jizerou  žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.  

Se závěrem zjišťovacího řízení se lze seznámit na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia kód záměru je LBK394 a http://www.kraj-lbc.cz nebo na úřední desce krajského úřadu. 






									Ing. Jaroslava Janečková
                                                                      vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


Příloha:  Oznámení, kopie vyjádření –  oznamovatel
             
Rozdělovník ke spisu: OŽPZ/1422/2009
                                      KULK/74985/2009



Dotčené územní samosprávné celky:
Liberecký kraj – zde – interním sdělením

  2.   Město Rokytnice nad Jizerou                                                                   e-výpravna 
  Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice n.J,  
    

Dotčené správní úřady:
Česká inspekce životního prostředí, OI                                                   e- výpravna      
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec

	Česká inspekce životního prostředí, OI                                                  e-výpravna 

Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
              
	Krajská hygienická stanice Libereckého kraje                                        e-výpravna        

Územní pracoviště Semily 
Ke Stadionu 204, 513 01 Semily                                                                         

	Městský úřad  Jilemnice                                                                          e-výpravna           

Odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice 

	Správa KRNAP                                                                                  

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Oznamovatel:
         Spartak Rokytnice a.s.                                                                    
          Horní Rokytnice 702,   512 45 Rokytnice n.J. 

Na vědomí:
       1.  MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP,                                                      e-výpravna           
            Vršovická 65, 100 10 Praha 10                                                                     

	MěÚ Rokytnice n.J. , stavební úřad                                                                e-výpravna 



