Zápis
z veřejného projednání posudku a dokumentace záměru „Lanové dráhy Udatný v Horní
Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu“ podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), které se konalo dne 15. 10.
2010 od 15.00 hodin v jídelně Základní školy Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí,
Rokytnice n. J.
Jednání vedla RNDr. Jitka Šádková, pracovnice Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, pověřená osoba dle vyhlášky MŽP č. 457/2001 Sb.
Dále byli přítomni:
Krajský úřad Libereckého kraje – Ing. Kozlovská
Město Rokytnice nad Jizerou – Romana Primásková
Zpracovatel dokumentace – RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA
- Mgr. Martina Fialová
Zpracovatel posudku – Ing. Aleš Calábek, MBA
Oznamovatel – Petr Udatný
-Vladimír Lampa – poradce oznamovatele
Program veřejného projednání









organizační pokyny – RNDr. Šádková
cíl a smysl procesu posuzování vlivů na ŽP (EIA) – RNDr. Šádková
zhodnocení dosavadního průběhu posuzování vlivů záměru na ŽP – RNDr. Šádková
seznámení se záměrem a jeho cílem – oznamovatel – Petr Udatný
seznámení s dokumentací – RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA
seznámení s posudkem a návrhem stanoviska – Ing. Aleš Calábek, MBA
diskuse k posuzovanému záměru
zhodnocení a ukončení veřejného projednání - RNDr. Šádková

Organizační pokyny
- prezenční listina – jméno, podpis, adresa
- je pořizován zvukový záznam celého jednání
- diskuse by měla být vedena pouze k danému záměru a souviset s procesem posuzování
vlivů na ŽP
- z jednání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány závěry z tohoto jednání a
který bude zaslán dotčeným správním úřadům, dotčené obci a rovněž zveřejněn na
internetu (http://www. cenia.cz/eia, kód záměru je LBK404).
Cíl a smysl procesu posuzování vlivů na ŽP (EIA)
- účelem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy záměru na ŽP
s cílem formulovat opatření ke zmírnění nepříznivých vlivů na ŽP a veřejné zdraví, jako
objektivní odborný podklad pro následující rozhodovací proces, ve kterém se rozhoduje o
povolení záměru.
- posuzují se vlivy na faunu, flóru, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší,
klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek, včetně jejich vzájemného působení a
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souvislostí a to ve všech etapách spojených se záměrem (příprava, provádění, provozování,
příp. ukončení).
Zhodnocení dosavadního průběhu procesu posuzování vlivů záměru
- záměr je dle příl. č. 1 zákona zařazen do kategorie II, bodu 10.7 „Sjezdové tratě, lyžařské
vleky, lanovky a související zařízení“ a dále dle bodu 10.6 „..parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu“
- oznámení zpracované dle přílohy č. 3 k záměru bylo předloženo dne 22.2.2010. Závěr
zjišťovacího řízení 6.4.2010 – záměr může mít vliv na ŽP a oblast soustavy Natura 2000 a
musí být posuzován podle zákona.
- dokumentace dle přílohy č. 4 zákona byla předložena dne 8.8.2011
- dokumentace vrácena k přepracování 20.10.2011
- přepracovaná dokumentace dle př. č.4 zákona předložena 30. 5 .2013
- dne 18.7. 2013 byl objednán posudek vybrán Ing. Aleš Calábek, MBA
- posudek byl předložen krajskému úřadu dne 6.9.2013, byl zveřejněn 16.9.2013
- termín uplatnění vyjádření k posudku – do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, (tedy do 16.10.
2013), k vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty nemusí úřad přihlížet
- termín veřejného projednání 15.10.2013

Oznamovatel – Petr Udatný – stručné seznámení se záměrem
- odborné posouzení záměru objednané u kompetentních firem
- záměrem jsou 2 čtyřsedačkové lanovky, přístup do areálu Horní Domky se bude ubírat přes
tajchy (rybníčky), může odpadnout skibusová doprava k Horním Domkům, z centrálního
parkoviště lyžaři vyjedou a budou lyžovat v projednávaném území, a nebo mohou lyžovat
v areálu Horní Domky; U hotelu Starý Mlýn má být parkoviště i pro autobusy pro hotel
Dvoračky a je plánována i otáčka skibusu
- realizace záměru přinese 35 pracovních míst
Zpracovatel přepracované dokumentace – RNDr. Bc. Bosák, MBA
- seznámení s dokumentací
- příprava začala od září 2012 do dubna 2013 – pak podána na KÚ, navázala na předchozí
dokumentaci zpracovanou Ing. Kolářem, ke které přišlo 11 zásadních připomínek
- přepracovaná dokumentace zaměřena na zodpovězení zásadních připomínek -nejzávažnější
jsou vyhodnocení záborů ZPF, odběry vody pro zasněžování a vlivy na lokality Natura 2000
- nejdůležitější vlivy:
- odběry vody pro zasněžování: díky stávajícím odběrům může dojít při kumulaci odběrů
k problémům s množstvím vody v Černém a Huťském potoce a pod jejich soutokem, je
řešitelné a bude záležet na komunikaci provozovatelů areálů a odběratelů povrchové vody
- oblast ochrany přírody – záměr leží v lokalitě Natura 2000 (EVL a Ptačí oblasti) sjezdovky
leží v obou typech, předmětem ochrany ptačí oblasti je chřástal polní a ten se na lokalitě
vyskytuje – průzkumy potvrdily hnízdění 1 páru, max. 4 hnízdní páry – střet v období
výstavby – při výstavbě podpěrných sloupů, doporučení pro termín stavby (mimo hnízdní
období)
- závěr dokumentace: záměr je z hlediska vlivů na ŽP realizovatelný a doporučili jej
k realizaci
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Zpracovatel posudku – Ing. Aleš Calábek
- pověřen zpracováním posudku
- zpracován podle zákona dle př. č. 5 zákona – posouzena dokumentace a její závěry, v další
části je uvedena reakce na vyjádření k dokumentaci a dále obsahuje návrh stanoviska pro
krajský úřad, v příloze 2 odborné posudky: vlivy na soustavu Natura 2000 (RNDr. Merta) a
posouzení vlivu na veřejné zdraví (RNDr. Skácel) – zpracovány autorizovanými osobami
- posudek hodnotí celý průběh hodnocení vlivů
- v návrhu stanoviska uvádí, že záměr je realizovatelný, z důvodu problematiky vlivů na
biotu, ekosystémy, povrchové vody a hlukové poměry je odmítnuta varianta č. 3,
akceptovatelné jsou varianty č. 1 a 2
- návrh stanoviska obsahuje řadu opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na ŽP
- některé převzaty z dokumentace a některé rozšířeny – celkem 60 opatření pro přípravu,
realizaci i provoz záměru - nejdůležitější:
- označit lokality V 303 A, B, C tak, aby nedošlo ke vjezdu stavební techniky na lokality
- zpracovat podrobný dendrologický průzkum s popisem dřevin ke kácení a s návrhem
kompenzačních opatření - odsouhlasený orgánem OP
- PD bude řešit odběrný objekt vody k zasněžování tak, aby při poklesu průtoku vody pod
Q330 nebylo možno provést odběr vody
- aktualizovat akustickou studii vlivu navrhovaného provozu lanových drah, včetně
zasněžování, úpravy svahů a provozu parkoviště na nejbližší chráněné prostory
- nutno provést opatření pro uvedení do souladu s ÚP Rokytnice n. J.
- zatrubnění Černého potoka provést ve dvou úsecích max 2 x 20 m (odstup 10 m)
Benešovými rámy a zachováním přirozeného dna (vsazením větších kamenů a
rozvrstvením materiálu)
- termín stavebních prací lanových podpěr P2 – P9 dráhy B a podpěr P6-P9 dráhy A a
výstupních stanic provádět až od poloviny srpna s ohledem na chřástala polního
- ve fázi provozu:- u nejbližší obytné zástavby provést kontrolní měření hluku ve zkušebním
provozu lanových drah, v případě překročení limitů budou KHS LK odsouhlasena
nápravná opatření
- odběry z Huťského a Černého potoka musí respektovat minimální zůstatkový průtok
- v návrhu stanoviska doporučuje krajskému úřadu, aby tato opatření byly součástí
jeho stanoviska – doporučuje vydat souhlasné stanovisko.

Diskuse
- Šmarda - obavy z překopání prameniště nad Černým potokem při budování lyžařského
vleku LV 70, který je zanesen v územním plánu, od dolní stanice lanovky na Lysou horu
směrem ke konečným stanicím lanovek pana Udatného, prameniště zásobuje objekt pana
Šmardy
- Udatný – vlek je v územním plánu za Černým potokem, chtějí jej prodloužit před potok – je
požádáno o změnu územního plánu
- Fialová – v současné době nebyl přibližovací vlek LV 70 hodnocen, předmětem bylo
posouzení 2 lanových drah pana Udatného, v případě uvažování o tomto záměru, bude nutné
tento záměr hodnotit podle zákona o posuzování vleků
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- Šádková- požádala o ukázku prameniště v mapě, záměr přibližovacího vleku LV70 bude
teprve v procesu posuzování vlivů na ŽP hodnocen, současně hodnocený záměr pana
Udatného nemůže prameniště ovlivnit
- posuzovaný záměr nemůže zmíněné prameniště ovlivnit, jedná se o jinou lanovou dráhu,
která není nyní hodnocena
Závěr - zhodnocení průběhu veřejného projednání (RNDr. Šádková)
- byly pořízeny veškeré relevantní dokumenty, které byly řádně zveřejněny (informace na
úředních deskách, webových stránkách organizace Cenia, v tisku a byly zhodnoceny
všechny podstatné vlivy záměru na ŽP a na zdraví obyvatelstva
- byly shrnuty závěry dokumentace a posudku, byly citovány nejzávažnější podmínky
navrženého stanoviska, byly doporučeny varianty k realizaci
- termín pro uplatnění připomínek k posudku - do 16. 10. 2013, dosud chybí vyjádření např.
MěÚ Jilemnice, vodoprávního úřadu
- poděkování za klidný průběh jednání a za účast
- jednání trvalo do 16:40 hod.

Zapsala 24. 10. 2013 RNDr. Jitka Šádková

