Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
E-mail/linka:

01.09.2010
163320/2010/KKUK
2206/ZPZ/2009/571
Ing. Jan Koutecký
koutecky.j@kr-ustecky.cz

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE
podle § 10 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
1. Název záměru: „Výstavba lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areálu
Klínovec“
2. Kapacita (rozsah) záměru:
Záměr představuje modernizaci a doplnění stávající dopravní infrastruktury Ski areálu
Klínovec a prodloužení sjezdovky „Pařezovka“, které je spojeno s jejím přemostěním přes
stávající komunikaci. Projekt je vázán na danou lokalitu přítomností původního dopravního
zařízení, které leží v části stopy budoucí lanové dráhy a bude demontováno.
Záměr se skládá ze tří hlavních částí:
• výstavba nové Centrální lanové dráhy ve sportovním areálu Klínovec s délkou 1257 m a
přepravní kapacitou 2 400 osob/hod.
• prodloužení sjezdovky „Pařezovka“ délka 1450 m a plocha 15 181 m2 včetně napojení
umělého zasněžování v nové části s počtem 12-ti odběrových míst a kapacitou 72,0 l/s.
• přemostění stávající komunikace II.třídy č.219 mostní železobetonovou konstrukcí v
délce 33 m s nájezdovým a odjezdovým valem z násypu.
3. Umístění záměru:

kraj: Ústecký, Karlovarský
obec: Loučná pod Klínovcem, Jáchymov
k.ú.: Loučná pod Klínovcem, Háj u Loučné, Jáchymov

4. Obchodní firma oznamovatele: Ski areál Klínovec, s.r.o
5. IČ oznamovatele: 43 22 73 17
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Belgická 681/5, 120 00 Praha – Vinohrady
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II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1. Oznámení:
Zpracovatel: Mgr. Luboš Motl, Okružní 314, Meziboří
číslo osvědčení odborné způsobilosti: 1522/243/OPVŽP/99
číslo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti: 43270/ENV/06
- oznámení bylo předloženo 06.08.2009
2. Dokumentace:
Zpracovatel: Mgr. Luboš Motl, Okružní 314, Meziboří,
číslo osvědčení odborné způsobilosti: 1522/243/OPVŽP/99
číslo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti: 43270/ENV/06
- dokumentace byla předložena 05.03.2010
3. Posudek:
Zpracovatel: RNDr. Alexandr Skácel, CSc. (dále „zpracovatel posudku“) číslo
osvědčení odborné způsobilosti: 3869/625/OPV/93
číslo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti: 28927/ENV/06
- posudek byl předložen dne 23.06.2010
4. Veřejné projednání:
Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný úřad, dle § 9 odst. 9 zákona upustil od konání
veřejného projednání dokumentace a posudku, neboť neobdržel žádné odůvodněné
nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

06.08.2009 – Příslušný úřad obdržel oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu zpracované
Mgr. Lubošem Motlem.
28.08.2009 – Oznámení bylo zveřejněno a zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona –
oznámení bylo rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
21.10.2009 – Byl vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr má významný vliv na
životní prostředí a bude dále posuzován dle zákona a zároveň stanovil podmínky pro
zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“).
05.03.2010 – Příslušný úřad obdržel dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu,
zpracovanou Mgr.Lubošem Motlem.
12.03.2010 – Dokumentace byla zveřejněna (dle § 16 odst. 4), rozeslána dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a
vyjádření.
13.04.2010 – Zpracováním posudku byl příslušným úřadem pověřen RNDr. Alexandr
Skácel CSc.
23.06.2010 – Příslušný úřad obdržel zpracovaný posudek.
07.07.2010 – Posudek byl zveřejněn a rozeslán dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
12.08.2010 – Příslušný úřad obdržel návrh stanoviska od zpracovatele posudku.

Závěry zpracovatele posudku
Průběh posuzování záměru „Výstavby lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areálu
Klínovec“ včetně oznámení, zjišťovacího řízení, jeho posouzení v rámci zjišťovacího řízení a
zpracování dokumentace EIA, byl z hlediska požadavků zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění naplněn. V průběhu posuzování bylo nutno zohlednit vliv zamýšlené investice na lesní
ekosystémy a jejich funkčnost, dotčené VKP a prvky ÚSES a chráněné druhy rostlin a
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živočichů, neboť technické řešení záměru, bude představovat mimo jiné i odlesnění v
rozsahu 2,6 ha a s tím související přeměnu ekosystému lesa na trvalý travní porost. Tato
situace vyžadovala posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na uvedené oblasti.
Dílčí studie byly zpracovány osobami, které jsou nositeli příslušných autorizací, případně
pověření.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajský úřad Ústeckého kraje;
Krajský úřad Karlovarského kraje;
Ústecký kraj;
Karlovarský kraj;
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem;
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň;
Městský Úřad Kadaň;
Městský Úřad Ostrov;

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod
posuzování vlivů staveb tohoto druhu na životní prostředí s přihlédnutím k aktuálnímu
provozování Ski areálu Klínovec. Byly posouzeny potenciální výstupy projektovaného
dopravního zařízení a souvisejícího odlesnění během výstavby a provozu záměru do
životního prostředí a rizika potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví. Na základě celkového posouzení vlivu záměru s využitím multikriteriální analýzy bylo
konstatováno, že navržené řešení je z pohledu potenciálních vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví i z hlediska ekologické únosnosti přijatelné, avšak akceptovatelnost záměru je
vázána na dodržení navržených opatření.
Předpokládané vlivy záměru na složky životního prostředí se mohou projevit během výstavby
především vlivem technologie výstavby nových objektů a způsobu provádění terénních prací
spojených s přeměnou lesního ekosystému na trvalý travní porost, po ukončení výstavby
budou dotčené plochy revitalizovány s využitím autochtonních druhů rostlin. Realizace
záměru nebude představovat nepřijatelnou změnu krajinného rázu. Autorizované posouzení
vlivu na cévnaté rostliny, obratlovce a vybrané skupiny bezobratlých, posouzení vlivu na
ÚSES a na stabilitu a funkční potenciál dotčeného lesního porostu prokázalo, že potenciální
vliv na předměty jejich ochrany je preventabilní a realizace záměru je za splnění navržených
opatření akceptovatelná. Součástí odborných studií je i hodnocení vlivu záměru na hlukovou
situaci v dotčeném okolí a očekávaný soulad s požadavky hygienických limitů.
Realizace záměru představuje doplnění současného Ski areálu Klínovec o zařízení na
soudobé úrovni technologie dopravních zařízení a podporu současného historicky
využívaného Ski areálu a naplňuje celospolečenský zájem při využívání potenciálu krajiny a
rozvoje cestovního ruchu. Záměr je v souladu s koncepčními dokumenty z hlediska trvale
udržitelného rozvoje, který zahrnuje požadavky na přírodní prostředí i požadavek na efektivní
využívání krajinného potenciálu pro zajištění ekonomického rozvoje dotčené oblasti.
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Záměr stavby „Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areálu Klínovec“
odpovídá záměru oznamovatele rozšířit možnosti lyžařského využívání Ski areálu Klínovec a
doplnění dopravních zařízení soudobou technologií s odpovídající efektivitou i bezpečností.
Součástí záměru je prodloužení stávající sjezdovky „Pařezovka“ a její přemostění nad
stávající komunikací. Nejvýznamnější opatření pro omezení nepříznivých vlivů záměru na
životní prostředí byla směrována do oblasti ochrany rostlin a živočichů včetně zajištění
odpovídajícího monitoringu s možností případných intervenčních zásahů. Během výstavby
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budou dodržena bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí i veřejného zdraví ve
smyslu platných předpisů, která jsou doplněna o požadovaná opatření vyplývajících z
potřeby ochrany okolních ekosystémů a z požadavku na co nejšetrnější stavební zásah.
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor
vlivů na životní prostředí
Investiční záměr s největší pravděpodobností nebude problematický, pokud jde o jeho vlivy
na složky životního prostředí v průběhu provozu. Byly identifikovány dvě oblasti, jejichž
ovlivnění je nutno před schválením dalších stupňů stavební dokumentace omezit na míru,
přijatelnou z hlediska potenciálních cílových účinků záměru:
• vliv na biotu v plochách dotčených výstavbou záměru
• vliv na lesní ekosystémy, VKP a prvky ÚSES v ploše odlesnění při prodloužení sjezdovky
“Pařezovka“
Soubor opatření uvedený v dokumentaci záměru bude nutné doplnit o nutnost zajištění
výjimky z ochranných podmínek chráněných druhů rostlin a živočichů a zpracování projektu
náhradní výsadby za vykácenou plochu dřevinného porostu. Při dodržení formulovaných
opatření pro omezení vlivu záměru v období výstavby a provozu se stanou očekávané vlivy
záměru málo významné a z hlediska realizace záměru akceptovatelné.
Navržená opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vzešly z procesu
posuzování vlivů podle zákona a byla specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu
záměru.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr byl zpracován pouze v jedné variantě vzhledem k tomu, že projekt byl koncipován
jako součást rozvoje Ski areálu Klínovec. Jediná uvažovaná varianta je varianta nulová, kdy
by v lokalitě záměr nebyl realizován, avšak tato situace neřeší potřebu modernizace a
dalšího rozvoje Ski areálu a představuje postupné zaostávání a morální stárnutí historicky
využívané lyžařské lokality. Záměr lze realizovat za předpokladu, že při jeho další přípravě,
výstavbě a provozování budou splněna navržená opatření a doporučení k omezení
negativních vlivů.
•

Aktivní varianta - účelem záměru je výstavba nové lanové dráhy náhradou za
současný lyžařský vlek, který je umístěn v části projektované dráhy, prodloužení
sjezdovky „Pařezovka“ a přemostění místní komunikace, která trasu prodloužené části
sjezdovky kříží. Záměr doplní stávající vybavení Ski areálu, který je provozován v
dotčeném území již cca 50 let. Záměr je proto v navržené formě vázán již na jedinou
lokalitu po stránce technické, lokalitní i environmentální.

•

Nulová varianta - využití území při nulové variantě by nepředstavovalo změnu oproti
současné situaci a zachovalo by stávající objekt relativně krátkého lyžařského vleku s
rizikem jeho dalšího chátrání, případně s využíváním pouze na úrovni technologie, která
je z dnešního pohledu již zastaralá, neefektivní, provozně riziková a neodpovídá
současnému stupni poznání při efektivitě a bezpečnosti provozu dopravních zařízení.
Provoz by byl zachován pouze v zimním období. Plochy lesních porostů by zůstaly
zachovány ve stávajícím rozsahu.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a posudku
Tato kapitola diskutuje vyjádření, která byla k dokumentaci a posudku EIA v zákonné lhůtě
dodána na Krajský úřad Ústeckého kraje. Občanská sdružení ani nevládní organizace se
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k investičnímu záměru nevyjádřily. Veřejnost se k dokumentaci také v zákonné lhůtě
nevyjádřila ani nebyl podán žádný podnět.
KÚ KVK, 2010: Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro
záměr „Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec.“
(č.j. 1206/ZZ/10 ze dne 17.03.2010)
Stanovisko uvedlo, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.
Vypořádání: závěr tohoto stanoviska byl vzat v úvahu při celkovém vyhodnocení vlivu
záměru na soustavu NATURA 2000.
KÚ KVK, 2010: Vyjádření k dokumentaci záměru „Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec.“
(č.j. 1158/ZZ/10 ze dne 29.03.2010)
Bez připomínek k záměru, v oblasti ochrany PUPFL a ZPF byly uvedeny požadavky
příslušných zákonných opatření.
Vypořádání: požadavky vznesené ve stanovisku byly postupně plněny na úrovni odpovídající
stadiu zpracování projektové dokumentace a přípravy stavebního řízení, zbývající požadavky
budou beze zbytku splněny během zpracování projektu pro stavební povolení.
Ústecký kraj, 2010: Vyjádření k dokumentaci záměru „Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“
(č.j. 2206/ZPZ/2009/571 ze dne 22.03.2010)
Požadoval pro další krok zpracování posudku EIA, aby se zpracovatel zaměřil na způsob
splnění všech vznesených požadavků a relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní
prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví. V úvahu připadá pouze kontrolovatelná varianta,
která je přijatelná pro dotčené obce, včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení,
snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Vypořádání: požadavky vznesené ve stadiu zjišťovacího řízení byly relevantně a zodpovědně
posouzeny a vypořádány. Byla navržena opatření pro snížení potenciálních vlivů záměru na
životní prostředí, která vycházejí z celkového podrobného hodnocení záměru i multikriteriální
analýzy. Záměr byl rozpracován pouze v jediné finální variantě, která se jeví z hlediska vlivů
na životní prostředí jako akceptovatelná za podmínky dodržení navržených opatření.
Problematika dohody o opatřeních mezi investorem a dotčenými obcemi není předmětem
hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.
Karlovarský kraj, 2010: Vyjádření k dokumentaci záměru „Výstavba nové lanové
dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec.“
(ze dne 29.03.2010)
Se záměrem souhlasil za podmínky, že budou dodržena všechna zákonná opatření.
Vypořádání: bez komentáře.

ČIŽP OI Plzeň, 2010: vyjádření k dokumentaci Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec
(č.j. ČIŽP/43/IPP/1000022.003/10/ZMK ze dne 02.04.2010)
Připomínka byla směrována pouze do oblasti vodního hospodářství a požadovala doplnění
informace o způsobu čištění a likvidace odpadní vody.
Vypořádání: v tomto bodu byla provedena konzultace se zpracovatelem dokumentace a
bylo vyžádáno jeho podrobné vyjádření. Z něj vyplynulo, že otázka nakládání s odpadními
vodami byla v záměru zohledněna, byla řešena v souladu s příslušnými zákonnými normami
a že nepředstavuje riziko z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

strana 5 /11

ČIŽP OI Ústí nad Labem, 2010: vyjádření k dokumentaci Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec
(č.j. ČIŽP/44/IPP/0915279.002/10/UPT ze dne 12.04.2010)
Z hlediska ochrany lesa a odpadového hospodářství upozornila na dodržování zákonných
opatření. Dále realizací záměru vyhodnoceného v dokumentaci EIA souhlasila bez dalších
připomínek.
Vypořádání: bez komentáře.
MěÚ Kadaň, 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál
Klínovec
(č.j. MÚKK/13589/2010 ze dne 24.03.2010)
Nevznesl připomínky k dokumentaci.
Vypořádání: bez komentáře.
MěÚ Ostrov, 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál
Klínovec
(č.j. ŽP/10244/10 ze dne 19.03.2010)
Zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ve správní působnosti MěÚ
Ostrov považoval za dostačující.
Vypořádání: bez komentáře.
KU Ústeckého kraje, 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski
areál Klínovec – vyjádření k dokumentaci
Požadoval doplnění informací o spotřebě technologické vody pro zasněžování a o produkci
komunální odpadní vody vzhledem ke zvýšení počtu přepravovaných osob na lanové dráze.
Dále doporučil do stanoviska zahrnout podmínku zákonného charakteru týkající se povolení
výjimek ze zákazů pro dotčené zvláště chráněné druhy.
Vypořádání: i při zvýšení počtu připojení na zasněžovací zařízení nebude podle sdělení
investora zvýšena spotřeba vody a provoz sněžných děl bude probíhat v rozsahu současné
kapacity již provozovaného zasněžovacího systému. Spotřeba technologické vody se proto
nebude zvyšovat nad rámec povoleného současného provozu odběrových zařízení.
Pokud jde o produkci odpadních vod komunálního typu na spodní stanici lanové dráhy,
sociální zařízení bude určeno pouze pro její obsluhu a pro veřejnost budou využívány
stávající kapacity v okolních objektech, které jsou dostačující. Zvýšení počtu přepravovaných
osob nebude znamenat zvýšení počtu návštěvníků. Jejich počet je v lyžařských střediscích
obecně limitován možnostmi dojezdu a především kapacitou parkovacích míst. Zvýšením
počtu přepravovaných osob na lanové dráze dojde pouze k přeskupení osob mezi
- osobami čekajícími na odbavení
- osobami přepravovanými na lanové dráze
- osobami sjíždějícími po sjezdovce
- osobami odpočívajícími a provozujícími jiné aktivity
Zvýšení přepravní kapacity lanové dráhy zkrátí čekací čas na odbavení. Změna přepravní
rychlosti a prodloužení její dráhy bude proporcionálně odpovídat i počtu osob na sedačkách
a zvýší se tak absorpční kapacita sjezdovky pro osoby, které při prodloužení čekací doby volí
jinou zájmovou činnost v prostoru Ski Areálu.
Podmínka na předcházející povolení výjimek ze zákazů pro dotčené zvláště chráněné druhy
byla zařazena do závěrečného stanoviska Krajského úřadu v doslovném znění.
MěÚ Kadaň, 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál
Klínovec – vyjádření k posudku EIA
(č.j.: MUKK/47690/2010 ze dne 07.07.2010)

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

strana 6 /11

Z hlediska jednotlivých složkových zákonů na ochranu životního prostředí neměl
k zaslanému předloženému posudku připomínky.
Vypořádání: bez komentáře.
Ústecký kraj, 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál
Klínovec – vyjádření k posudku EIA
( usnesení č. 23/52R/2010 ze dne 04.08.2010)
Za předpokladu splnění opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví,
podmínek odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a
podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, neměla Rada Ústeckého kraje
k vydání souhlasného stanoviska připomínky.
Vypořádání: bez komentáře.
Karlovarský kraj, 2010: Vyjádření k posudku záměru „Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec.“
(značka: 2708/ZZ/10 ze dne 05.08.2010)
Po prostudování předloženého posudku souhlasil s jeho závěry a navrženým souhlasným
stanoviskem, včetně podmínek pro jednotlivé fáze jeho realizace.
Vypořádání: bez komentáře.
ČIŽP OI Ústí nad Labem, 2010: vyjádření k posudku „Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“
(č.j. ČIŽP/44/IPP/0915279.003/10/UPT ze dne 04.08.2010)
Po prostudování předloženého posudku záměru neměla ČIŽP OI Ústí nad Labem z hlediska
ochrany vod, ochrany lesa a ochrany přírody dalších připomínek při dodržení podmínek III. a
IV. uvedených v posudku.
Vypořádání: bez komentáře.
ČIŽP OI Plzeň, 2010: vyjádření k posudku „Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení
sjezdovky Ski areál Klínovec“
(č.j. ČIŽP/43/IPP/1000024.007/10/ZMK ze dne 03.07.2010)
Z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody
neměla k posudku připomínek.
Vypořádání: bez komentáře.

KU Ústeckého kraje, 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski
areál Klínovec – vyjádření k posudku
Pro období přípravy záměru před realizací stavby bude oznamovatel disponovat
pravomocným povolením k odběru povrchových vod v potřebném množství. Pro období
realizace bude povolení stavby podmíněno předchozím povolením výjimek ze zákazů u
zvláště chráněných druhů. K žádosti o povolení výjimek bude přiložena zpráva o výsledku
aktualizovaného biologického průzkumu zaměřeného na výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů a přírodních typů vegetace, který bude zakreslen v mapě velkého měřítka,
zachycující skutečný stav bezprostředně předcházející zahájení stavby.
Vypořádání: tyto připomínky byly zahrnuty do podmínek stanoviska.
KÚ KVK, 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec
– vyjádření k posudku
(č.j. 2708/ZZ/10 ze dne 05.08.2010)
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Z hlediska ochrany přírody a krajiny požadoval striktní dodržení podmínek uvedených
v posudku. Ostatní úseky OŽP se k posudku nevyjádřily, neboť nemají k záměru připomínek.
Vypořádání: bez komentáře.
6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných
vydává odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje jako
příslušný úřad podle § 23 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti
vlivů na životní prostředí
SOUHL ASNÉ STAN OVISKO
k záměru
„Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných
správních řízení.
Doporučená varianta:
Záměr byl předložen v jedné variantě. Posouzení vlivu záměru na životní prostředí
prokázalo, že navrhovaná varianta je akceptovatelná při splnění následujících podmínek.
A. Podmínky pro fázi přípravy stavby
1. Požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání výjimky ze zákazů dotčených zvláště
chráněných druhů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v
rozsahu navrženém v dokumentaci. K žádosti o povolení výjimek bude přiložena zpráva o
výsledku aktualizovaného biologického průzkumu zaměřeného na výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů a přírodních typů vegetace, který bude zakreslen v mapě velkého
měřítka, zachycující skutečný stav bezprostředně předcházející zahájení stavby.
2. Zpracovat projekt ozelenění náhradní výsadby za kácené dřeviny v lesních pozemcích
odlesněných v souvislosti s výstavbou záměru a předat jej ke schválení příslušnému úřadu
ochrany přírody.
B. Podmínky pro fázi výstavby
1. Staveniště bude v předstihu vybaveno prostředky pro likvidaci případných havarijních
nebo nestandardních stavů ( hasicí přístroje, sorbenty ropných látek a pod.)
2. Na staveništi bude minimalizováno skladování látek škodlivým vodám; nezbytné množství
těchto látek bude skladováno odpovídajícím způsobem ( barely se záchytnou vanou apod.).
3. Pro dopravu materiálu na a ze staveniště budou využívány výhradně stanovené dopravní
trasy; především bude vyloučen pojezd nákladních automobilů ve volné krajině mimo
vymezené staveniště.
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4. Pro vyloučení nepříznivých vlivů na vymezených dílčích lokalitách s výskytem zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů nebudou tyto lokality odvodňovány a nebude
deponován stavební či jiný materiál mimo předem určená místa.
5. Podzemní vedení kabelů a rozvody vody umísťovat v dostatečné vzdálenosti od populací
zvláště chráněných druhů rostlin.
6. Všechny terénní úpravy nezbytně ukončit důkladným výsevem doporučeného rostlinného
materiálu a prostřednictvím systematické péče o něj zajistit vytvoření kompaktního drnu.
Dokonalé zadrnování obnažených ploch při použití výhradně autochtonních (původních)
druhů vegetace, omezit souvislé narušení půdního povrchu.
7. Zahájení prací směřovat do období vegetačního klidu nebo do II. poloviny léta s ohledem
na potřebu odstranění dřevin v dohodě s uživateli lesních ploch.
8. Kácení dřevin realizovat pouze v období vegetačního klidu, aby se zamezilo případným
ztrátám ptačích druhů, které si budují hnízda v korunách stromů.
9. V případě záboru zemědělského půdního fondu požádat příslušný správní orgán o vynětí
půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
10. Těžba lesních porostů musí být provedena na základě rozhodnutí podle zákona 289/1995
Sb. o lesích a změnách zákonů souvisejících, v platném znění.
11. Všechny zachovávané dřeviny musí být výstavbou respektovány – v místech, kde se
stavba dotkne porostů, je nutné dodržet ochranná opatření u dřevin při stavebních
činnostech – ČSN DIN 18920 z 6/1997.
12. Trasy výkopů pro silový a komunikační kabel se řídí ČSN 733050.
13. Staveniště a hotové objekty budou citlivě upraveny technickými i biologickými opatřeními,
např. zatravněním a osázením autochtonními rostlinami. Druhové složení konzultovat
s příslušným orgánem ochrany přírody. Nepřípustné je použití okrasných dřevin apod.
14. Práce provádět s ohledem na omezení erozních jevů na svahu i po skončení stavebních
prací (je nutno uvážit potřebu stabilizace svahu vhodným způsobem). Omezit použití
stavebních hmot pro stabilizaci svahů. Při pracích přednostně využívat biotechnická
opatření.
15. Ve svazích ponechat pařezy po vykácených stromech a na exponovaná místa vysázet
vhodný keřový porost, který zabrání erozi.
16. Hlučnost omezovat používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a
časovým rozvrhem jejího nasazení. Bude vypracován plán prací a nasazení strojů, aby
nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací, pokud to není technologicky
nezbytně nutné.
17. Veškerá činnost při stavbě bude organizována tak, aby venkovní prostor nebyl zatěžován
emisemi hluku dle NV 148/2006 Sb. a organizovat stavební práce tak, aby hluk a emise do
ovzduší byly prováděny po co nejkratší dobu.
18. Zajistit systematický a nezávislý stavební dozor nad dodržováním technologických
postupů v zájmu ochrany životního prostředí a dozor ze strany ochrany přírody.
19. Vhodnými opatřeními (např. skrápění a zaplachtování) optimalizovat sekundární prašnost
během provádění zemních prací a dopravy sypkých materiálů.
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20. Dodržovat podmínky bezpečnosti práce, pořádku na staveništi vč. jeho okolí a důsledně
realizovat podmínky pro eliminaci negativních vlivů hluku stavebních mechanismů.
21. Zajistit šetrnou těžbu lesních porostů s vyloučením užití těžké mechanizace a neodkladně
zahájit aplikace lesotechnických meliorací (protierozní opatření).
22. Zajistit opravu poškozených účelových komunikací od stavební techniky.
23. Technická zařízení využívající spalovacích motorů budou splňovat emisní normu EURO3.
C. Podmínky pro fázi provozu
1. Případný výskyt erozních jevů bude ošetřen a narušená místa budou stabilizována.
2. Výměna oleje v převodové skříni bude prováděna vypuštěním do připravené nádoby s
odvozem na ekologickou řízenou likvidaci s dokladováním. Při poruše celistvosti převodové
skříně převodový olej zůstane zachycen v záchytné nádobě odpovídajícího objemu.
V prostoru nástupiště bude instalován koš na odpady produkované návštěvníky ski areálu.
3. Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický průzkum s cílem zajistit, zda se na
ovlivněných lokalitách nenachází nepůvodní invazní druhy rostlin. V případě potvrzení jejich
výskytu bude zajištěna jejich likvidace.
4. V průběhu pěti let od zahájení provozu zajistit terénní šetření k ověření změn ve skladbě
bioty dotčeného území. Na základě souhrnného vyhodnocení výsledků navrhnout a
realizovat konkrétní opatření k eliminaci závažných negativních vlivů.
5. Průběžně a pravidelně kontrolovat stav technických a biotechnických opatření.
6. Veškeré činnosti budou prováděny dle vypracovaného havarijního, provozního a
požárního řádu Centrální lanové dráhy, musí být důsledně dodržovány bezpečnostní,
hygienické a další předpisy na ochranu životního prostředí. V jejich smyslu budou zaškoleni
pracovníci a bude stanovena jejich odpovědnost. K dispozici musí být plán opatření pro
případ havárie záznamy od provedených revizích a záznamy o zjištění a odstranění závad.
7. Usměrnit pohyb návštěvníků technickými opatřeními, např. stezky.
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