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Úvod
V b eznu 2010 byl vznesen ze strany Odboru životního prost edí Krajského ú adu Ústeckého
kraje požadavek na zpracování posudku dle zák. 100/2001 Sb. v platném zn ní pro posouzení
vliv

zamýšleného zám ru „Výstavba lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areálu

Klínovec“, dále pouze „Sjezdovka Klínovec“ na životní prost edí. Pot ebné podklady byly
p evzaty na základ výsledku výb rového ízení v dubnu 2010, pov ení bylo oficiáln
dopracováno ve form

smlouvy o provedení díla. Na základ

výb rového ízení byla

s využitím dodaných osobních dat zpracovatele zhotovena Smlouva o zpracování posudku
mezi Krajským ú adem Ústeckého kraje a RNDr. Alexandrem Skácelem, CSc., jako
autorizovanou osobou podle zákona . 100/2001Sb. Pro vyhotovení posudku na autorizované
posouzení vliv

zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na soustavu Natura 2000 nebylo nutno

zpracovávat samostatné posouzení, nebo vliv zám ru na tuto soustavu byl vylou en na
základ vyjád ení kompetentních orgán ve stadiu p ípravy Oznámení a Dokumentace EIA
výše uvedeného zám ru.
Projednávání vliv

investi ního zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na životní prost edí má

p ibližn ro ní historii, kterou je pot ebné stru n rekapitulovat. „Oznámení“ zám ru této
akce v rozsahu p ílohy . 3 zákona 100/2001 Sb. bylo zpracováno v ervenci 2009. Zjiš ovací
ízení pro uvedenou akci bylo ukon eno dne 12.10.2010 ( j. 2206/ZPZ/2009/571). Verdikt
zjiš ovacího ízení rozhodl, že investi ní zám r bude dále posuzován procesem EIA a zárove
formuloval požadavky na oblasti, které mají být v dokumentaci hodnocení vliv
posuzovaného investi ního zám ru zvlášt zohledn ny.
Jednalo se p edevším o následující oblasti (další drobn jší požadavky jsou uvedeny
v p íslušných vyjád eních ze zá í 2009), které je pot ebné v Dokumentaci ešit::
-

Variantní ešení likvidace odpadních vod

-

Hydrologické podmínky v lokalit se zam ením na odlesn ní pozemk , v jejichž
d sledku m že dojít k urychlení odtoku z území, což m že p isp t ke zvýšení pr tok
v tocích odvod ujících území

-

P edpokládané d sledky zám ru stavby na PUPFL a na navazující lesní porosty,
zachování porost , zvýšená rizika ohrožení stability porost , zdravotního stavu a
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obnovu porost , a celkové zhodnocení, resp. stanovení opat ení, za kterých je dodržen
§ 15 odst. 2 lesního zákona.
-

P edpokládané d sledky kumulace již realizovaných staveb a navrhovaných zám r
komplexu sportovních a rekrea ních staveb v lokalit

Klínovec na PUPFL a na

navazující lesní porosty.
-

P ehodnotit formu zásahu do lesních pozemk pro sjezdovky a pr seky pro trasy
vedení lanové dráhy.

-

Biologické hodnocení zájmové lokality, které zahrne alespo jedno vegeta ní období a
dále vyhodnotit vliv zám ru a ekologicko-stabiliza ní funkci lesa v zájmovém území

-

Vyhodnocení vlivu uvažovaného zám ru na funk nost prvku ÚSES – nadregionálního
biokoridoru Božídarská rašeliništ – H enská skalní m sta

-

Hodnocení možné hlukové zát že ve venkovním prostoru nejbližších staveb.

Na základ požadavk

záv ru zjiš ovacího ízení byly v letech 2009 – 2010 provedeny

pot ebné práce na studiích a dlouhodobých terénních m eních a pr zkumech. P edm t
navrhovaného zám ru „Sjezdovka Klínovec“ z stal koncep n

nezm n n, nedošlo ani

k významným úpravám zám ru.
Dokumentace EIA, kterou zpracoval Mgr. Luboš Motl podle § 8 zákona . 100/2001 Sb.
v rozsahu p ílohy

. 4, je datována na b ezen 2010. Tato dokumentace byla rozeslána

Krajským ú adem Jihomoravského kraje dne 12.3.2010. V kv tnu 2010 byly na základ
výsledku výb rového ízení na zpracovatele posudku EIA p edány zpracovateli dostupné
materiály k posuzované akci a byly dohodnuty n které podrobnosti smlouvy. Dne 13.5.2010
prob hlo terénní šet ení na míst výstavby zám ru „Sjezdovka Klínovec“. Další konzultace
prob hly se zpracovatelem Dokumentace zám ru dle zákona 100/2001 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis telefonicky, další konzultace nebyly pro zpracování posudku k zám ru
pot ebné.
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Záv ry posudku vycházejí z písemn zpracované „Dokumentace“, z oficiáln dodaných
materiál

a vyjád ení zainteresovaných subjekt

a ve ejnosti. Telefonickým dotazem na

Krajském ú adu Ústeckého kraje bylo ov eno, že další závažné p ipomínky, krom
p ipomínek v dodaných vyjád eních a stanoviscích, nejsou. P i terénním šet ení byly získány
pot ebné informace o terénní konfiguraci v lokalit a o potenciálních pohledových vlivech
investi ního zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na okolní krajinu a lokální problematice, kterou je
požadováno v Dokumentaci vlivu zám ru na životní prost edí ešit. Investor v pr b hu
zpracování posudku dodal i podrobn jší materiály o ešení odpadních vod, které budou
zám rem produkovány.

Podklady použité p i zpracování posudku
P i zpracování posudku byly využity podklady poskytnuté Krajským ú adem Ústeckého kraje,
p vodní zn ní Oznámení zám ru „Sjezdovka Klínovec“ v rozsahu p ílohy
100/2001 Sb., „Dokumentace“ vliv
v rozsahu p ílohy

. 3 zákona

zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na životní prost edí

. 4., vyjád ení došlá k t mto dokument m, vlastní terénní šet ení

zpracovatele posudku na dot ené lokalit , p ípadn další podklady. Bylo též nahlédnuto do
celkové evidence posuzovaných zám r

(IS EIA) a publikovaných údaj

o zám ru

„Sjezdovka Klínovec“, mimo to byla provedena konzultace se zpracovatelem Dokumentace
pro vyjasn ní n kterých podrobností.
Podklady k „Dokumentaci EIA“ investi ního zám ru „Sjezdovka Klínovec“ a
vyjád ení:
1. KÚ KVK, 2010: Stanovisko k významným evropským lokalitám a pta ím oblastem
pro zám r „Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“.
.j. 1206/ZZ/10 ze dne 17.03.2010
2. KÚ KVK, 2010: Vyjád ení k dokumentaci zám ru „Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“ .j. 1158/ZZ/10 ze dne 29.03.2010
3. KÚ ÚK, 2009: Záv r zjiš ovacího
2206/ZPZ/2009/571 ze dne 20.10.2009

ízení zám ru „Sjezdovka Klínovec“

.j.
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4. Ústecký kraj, 2010: Vyjád ení k dokumentaci zám ru „Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“ .j. 2206/ZPZ/2009/571 ze dne 22.3.2010
5. Karlovarský kraj, 2010: Vyjád ení k dokumentaci zám ru „Výstavba nové lanové
dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“ ze dne 29.3.2010
6.

IŽP, 2010: vyjád ení k dokumentaci Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení
sjezdovky Ski areál Klínovec

.j.

IŽP/43/IPP/1000022 003/10/ZMK ze dne

02.04.2010
7.

IŽP, 2010: vyjád ení k dokumentaci Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení
sjezdovky Ski areál Klínovec .j. IŽP/44/IPP/0915279.002/10/UPT ze dne 12.4.2010

8. M Ú Kada , 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál
Klínovec .j. MÚKK/13589/2010 ze dne 24.3.2010
9. M Ú Ostrov, 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál
Klínovec .j. ŽP/10244/10 ze dne 19.3.2010
10. Oznámení vliv zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na životní prost edí z ervence 2009
zpracované ing. Lubošem Motlem
11. Dokumentace vlivu zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na životní prost edí z b ezna 2010
zpracovaná ing. Lubošem Motlem
Dostupná vyjád ení reagovala již na nov upravenou situaci, kdy Dokumentace vliv zám ru
na životní reagovala na vznesené p ipomínky a požadavky ze zjiš ovacího ízení a doplnila
požadované informace v etn

zajišt ní primárních terénních dat z lokality a jejich

vyhodnocení. Ob anská sdružení se k zám ru ve stadiu Dokumentace vliv

na životní

prost edí nevyjád ila, ve ejnost také neposkytla žádné vyjád ení. Konzultací na KÚ ÚK bylo
ov eno, že ani v mezidobí p i zpracování posudku EIA k zám ru „Sjezdovka Klínovec“ se
jiné subjekty nevyjád ily.
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I. Základní údaje
I.1. Název zám ru
Výstavba lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areálu Klínovec,
dále pouze „Sjezdovka Klínovec“

I.2. Kapacita a rozsah zám ru
-

Výstavba nové lanové dráhy ve sportovním areálu Klínovec s délkou 1257 m

-

Prodloužení sjezdovky „Pa ezovka“ v délce 1450 m

-

P emost ní sjezdovky „Pa ezovka“ v délce 33m

I.3. Umíst ní zám ru
Kraj:

Ústecký, Karlovarský

Obec:

Lou ná pod Klínovcem, Jáchymov

Katastrální území:

Lou ná pod Klínovcem, Háj u Lou né, Jáchymov

D vod umíst ní v dané lokalit :
V sou asné dob provozovaná lanová dráha již kapacitn a technicky nevyhovuje nárok m na
moderní za ízení tohoto druhu. P edm tem zám ru je proto nahrazení sou asné nevyhovující
LD (Poma) novou ty seda kovou lanovou dráhou a spojení tohoto zám ru s prodloužením
stávající sjezdovky „Pa ezovka“, která bude mimoúrov ov

k ížit stávající komunikaci.

Umíst ní zám ru je dáno lokalizací stávajícího Ski areálu Klínovec, který je využíván po
dobu více než 50 let a rozmíst ním stávajících sjezdových drah v tomto areálu a stávajících
lyža ských dopravních za ízení. Lokalitní varianty ešení zám ru proto nep icházejí v úvahu.
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Jako p ínosy zám ru „Sjezdovka Klínovec“ jsou o ekávány:
-

Zvýšení atraktivity stávajícího Ski areálu Klínovec a zachování jeho postavení mezi
ostatními lyža skými areály v R a v p ilehlé oblasti N mecka

-

Zvýšení komfortu uživatel lyža ského areálu

-

Zvýšení bezpe nosti provozu dopravních za ízení

-

Úspora elektrické energie provozem efektivního moderního dopravního za ízení

Významnými požadavky, které byly vzneseny p i zjiš ovacím ízení, jsou pot eba ochrany
životních podmínek pro chrán né druhy rostlin a živo ich a pot eba ochrany funk nosti
prvk ÚSES a pot eba ochrany stability a funk ního potenciálu porost d evin na pozemcích
ur ených k pln ní funkcí lesa (PUPFL). Realizace investi ního zám ru „Sjezdovka Klínovec“
nep edstavuje významnou zm nu sou asného krajinného rázu v oblasti využívané tradi n
jako lyža ský areál.
Pro hodnocení vybraných oblastí potenciálního vlivu zám ru na životní prost edí byly
zpracovány odborné studie, které v jednotlivých oblastech ešené problematiky posoudily
negativní vlivy zám ru „Sjezdovka Klínovec“ a umožnily stanovení p íslušných opat ení pro
jejich minimalizaci. Mimo již uvedené oblasti se jedná o hlukovou studii zám ru (autor J.
Talavašek, Teplice)

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Ski areál Klínovec, s.r.o.

1.5. I oznamovatele
43 22 73 17
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I.6. Sídlo oznamovatele
Belgická 681/5, 120 00 Praha - Vinohrady
Oprávn ný zástupce oznamovatele: Martin Píša
Telefon:

731 150 450

I.7. Identifika ní údaje akce
Projektant
Michal Koblížek – PROKA
Oko ín 81
431 11Strup ice
Tel. 605 202 612

Zpracovatel „Oznámení“
Ïng. Luboš Motl
Osv d ení odborné zp sobilosti .j. 1522/243/OPŽV/99

Zpracovatel „Dokumentace“
Ïng. Luboš Motl
Osv d ení odborné zp sobilosti .j. 1522/243/OPŽV/99

Termín zahájení výstavby dle Dokumentace EIA
B ezen 2011

Termín ukon ení výstavby podle Dokumentace EIA
íjen 2011

Termín ukon ení innosti za ízení
Není uveden, životnost technologie je odhadována na cca 20 let
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Celkové investi ní náklady
Nejsou uvedeny

Dot ené územn samosprávné celky
P ímé ovlivn ní: Ústecký a Karlovarský kraj, obec Lou ná pod
Klínovcem a Jáchymov

II. Posouzení dokumentace akce
II.1. Úplnost dokumentace
V ervenci 2009 bylo na Krajský ú ad Ústeckého kraje p edloženo Oznámení vliv zám ru
„Sjezdovka Klínovec“ na životní prost edí, které bylo zpracováno autorizovanou osobou
podle zákona 100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis . Problematika stavby lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky byla v tomto Oznámení zpracována v rozsahu, který umožnil
posouzení zám ru a vydání záv ru zjiš ovacího ízení, který požadoval dopln ní podaných
informací z hlediska technického popisu za ízení a p edevším z hlediska vybraných
potenciálních vliv

na životní prost edí. Záv r zjiš ovacího ízení stanovil i celoro ní

monitorovací studie, které zahrnovaly sb r primárních terénních dat a jejich následné
vyhodnocení.
Výsledné zn ní Dokumentace vliv investi ního zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na životní
prost edí podle zákona

. 100/2001 Sb., reflektuje záv ry zjiš ovacího ízení, dopl uje

požadovaná hodnocení v etn zajišt ní primárních dat a jejich vyhodnocení a je z hlediska
požadavk zmín ného zákona kompletní a úplná.
Tím spl uje požadavky kladené p íslušným zákonem. Po formální stránce je tedy
„Dokumentace“, zpracována vyhovujícím zp sobem, snad jen s p ipomínkou p eklep

a

edita ních chyb, které se ojedin le objevují v celé dokumentaci zám ru „Sjezdovka Klínovec“
na ŽP. Jedná se o drobné edita ní chyby, které nem ní smysl popisovaných informací a
z kontextu ostatních skute ností je vždy možno správný údaj domyslet a pochopit.
Dokumentace zám ru „Sjezdovka Klínovec“ byla ádn posuzována dot enými orgány státní
správy i jinými subjekty, s možností p ístupu odborné i široké ve ejnosti.
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Dokumentace hodnocení vliv „Sjezdovka Klínovec“ má 108 stran a 9 p íloh, z vyjád ení
Krajského ú adu Ústeckého i Karlovarského kraje k soustav Natura 2000 plyne, že vliv
zám ru na tuto soustavu je možno vylou it. Literární citace jsou uvedeny pr b žn v textu
Dokumentace EIA, jejich sumární p ehled je v Dokumentaci uveden v p ílohové ásti.
Pokud jde o hloubku a podrobnost zpracování Dokumentace, v tšina kapitol vyhovuje povaze
investi ního zám ru a vzhledem k charakteru zám ru je možno n které oblasti považovat za
nadstandardn zpracované.
Na základ

rozboru textu výsledné dokumentace a celého souboru p ipomínek

zainteresovaných subjekt lze usoudit, že Dokumentace hodnocení vliv zám ru „Sjezdovka
Klínovec“ je obsahov

pro zpracování posudku hodnocení vliv

na životní prost edí

dostate n podrobná a komplexní a poskytuje kompletní soubor poznatk pro zpracování
návrhu stanoviska Krajského ú adu. Dokumentace reaguje na záv r zjiš ovacího ízení a
zam uje se na relevantní problémy, o nichž je možno p edpokládat, že jsou jádrem
potenciálních vliv zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na životní prost edí a jejichž rozpracování
bylo požadováno kompetentními orgány, odbornou i laickou ve ejností v pr b hu
zjiš ovacího ízení.
Sou asné stadium zpracování problematiky vliv

akce „Sjezdovka Klínovec“ na životní

prost edí je proto dosta ující pro provedení komplexního hodnocení pravd podobných vliv
na životní prost edí a ve ejné zdraví, vyvození záv ru o p ípustnosti realizace této investi ní
akce v navržené lokalit , formulaci požadovaných opat ení pro vylou ení

i omezení

potenciálních vliv zám ru na ŽP a ve ejné zdraví, a ve ejné projednání takto podloženého
posudku.
Vzhledem k d kladnosti zpracování „Dokumentace“ vliv zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na
životní prost edí, což se projevilo i v došlých vyjád eních k posuzovanému materiálu, se
omezí posudek na co nejstru n jší charakteristiku.
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II.2. Správnost údaj

uvedených v oznámení v etn

použitých metod hodnocení
II.2.1. Komentá k jednotlivým ástem „Dokumentace EIA“
P i hodnocení jednotlivých ástí dokumentace EIA byl použit základní p ístup – p im enost
a d kladnost zpracování jednotlivých ástí Dokumentace vzhledem k potenciálním rizik m a
p ínos m, které p edstavuje realizace hodnoceného zám ru a relevantnost dopln ných
informací vzhledem k požadavk m formulovaným v záv ru zjiš ovacího ízení.
Jednotlivé ásti Dokumentace jsou podle požadavk

vyplývajících ze zjiš ovacího ízení

dopln ny, hodnocení potenciálních vliv je založeno na metodách, které jsou v sou asnosti
uznávané jako odpovídající sou asnému stupni poznání a nevyžadují podrobn jší komentá .
Ty ásti Dokumentace, které jsou tvo eny speciálními studiemi, jsou zpracovány osobami,
které disponují p íslušnou autorizací i pov ením. Týká se to p edevším hodnocení vlivu
zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na stabilitu a funk ní potenciál porost d evin na pozemcích
ur ených k pln ní funkcí lesa (ing. Jan Klíma), vliv zám ru na ÚSES (RNDr. Petr Obst),
inventariza ní p írodov dný pr zkum (ing. estmír Ondrá ek a spolupracovníci). Hodnocení
vlivu zám ru na soustavu Natura 2000 nebylo požadováno, nebo vliv zám ru na tuto
soustavu byl vylou en posouzením kompetentních orgán . Dokumentace obsahuje i
samostatné odborné hodnocení, pro které není vystavována odborné autorizace – hluková
studie (ing. Josef Talavašek), studie byla modelována pomocí schváleného programu
HLUK+.
Podle názoru zpracovatele posudku by bylo vhodné n které údaje uvedené v kapitole B.III.2.
za adit do sekce vstupy, nebo obsahuje údaje o spot eb technologické vody a zp sobu jejího
využívání i ozna ení jejího zdroje. U emisních charakteristik zdroj hluku v období výstavby
je vhodné uvést referen ní vzdálenost, pro kterou jsou emisní charakteristiky zpracovány. Na
str. 37 z stal omylem uveden již nahrazený p edpis (NV 502/2000 Sb.).

P vodní zám r „Sjezdovka Klínovec“ byl na základ záv r zjiš ovacího ízení v období
zpracování Dokumentace EIA ponechán beze zm ny a z stala zachována i jeho koncepce –
výstavba nové lanové dráhy, prodloužení sjezdovky „Pa ezovka“ a vybudování p emost ní
p íjezdové silnice v míst jejího k ížení s prodlouženou sjezdovkou.
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V dosahu potenciálních vliv provozu zám ru se nenacházejí trvale obydlené objekty, SKI
areál Klínovec a potenciáln dot ené okolí nov budovaných nebo rekonstruovaných objekt
je využíváno ke sportovním ú el m, nejbližší objekty s výskytem obyvatel jsou využívány
pro obsluhu návšt vník

(sociální zázemí, ubytování, stravování, parkovišt ) a nebudou

v souvislosti s hodnoceným zám rem rozši ovány, upravovány ani p estavovány.
Dokumentace EIA definuje pot ebné vstupy zám ru – zábor p dy pro realizaci zám ru
„Sjezdovka Klínovec“ v etn plochy pro náhradní výsadbu, surovinové a energetické zdroje a
jinou infrastrukturu v etn zajišt ní zdroj pro zasn žování bez navýšení stávajících nárok
na technologickou vodu. Zám r je v souladu s územn plánovacími podklady a se sou asným
zp sobem využívání SKI areálu, který je provozován v dot eném území již historicky.
V Dokumentaci jsou definovány i o ekávané výstupy do životního prost edí vlivem výstavby
a provozu zám ru „Sjezdovka Klínovec“, p edevším vlivy stavební dopravy na emisní a
hlukovou situaci, tvorba odpad , emise a hluk v období provozu zám ru, vlivy na p du a její
zábor.

ást C Dokumentace – „Údaje o stavu životního prost edí“ je zpracována velmi podrobn a
obsahuje spoustu konkrétních informací, které se vztahují p ímo i nep ímo k problematice
související s výstavbou a provozem nové lanové dráhy, která má být postavena jako moderní
dopravní za ízení nahrazující stávající zastaralé za ízení, které se vyskytuje na ásti nov
projektované trasy. Popis prvk

ÚSES vychází z údaj

MŽP a údaj

ÚHUL, vymezení

chrán ných území v okolí zám ru a hranice CHOPAV. V kapitole Natura 2000 jsou uvedeny
nejbližší pta í oblasti v okolí zám ru a konstatováno, že vliv na tuto soustavu byl vylou en
vyjád ením kompetentních orgán . Popis sou asného stavu fauny vychází z odborné studie
zpracované autorizovanou osobou (ing.

estmír Ondrá ek), plný text studie je uveden

v p íloze Dokumentace), rozsah zpracování této odborné studie zahrnuje cévnaté rostliny,
obratlovce a vybrané skupiny bezobratlých. Popis krajiny a jejích struktur vychází i z odborné
studie vlivu zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na prvky ÚSES (RNDr. Petr Obst) a z posouzení
vlivu investi ního zám ru na stabilitu a funk ní potenciál porost d evin na PUPFL (ing. Jan
Klíma), plné texty studií jsou uvedeny v p íloze Dokumentace.

ást D Dokumentace vychází ze shromážd ných informací a z jednotlivých díl ích studií,
z nichž pot ebné studie jsou zpracovány autorizovanými osobami, a reflektuje záv ry t chto
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studií. Z údaj uvedených v této ásti Dokumentace je nutno vyzdvihnout za azení sociáln
ekonomických vliv mezi o ekávané d sledky realizace zám ru, které jsou pozitivní a jsou
podstatou realizace celého zám ru. Tato kapitola hodnotí i o ekávaný vliv na faunu, flóru a
ekosystémy a definuje druhy, pro které bude nutno žádat o výjimku z ochranných podmínek.
Tyto vlivy jsou o ekávány jako významné a potenciáln rizikové a jsou pro n zpracována
p íslušná opat ení, za kterých je možno o ekávané vlivy považovat za akceptovatelné.
Obdobn bylo postupováno i p i hodnocení vlivu zám ru na ekosystémy (les), kdy dojde
k trvalému záboru PUPFL v ploše cca 2,6 ha. P ímý vliv na prvky ÚSES je hodnocen jako
nevýznamný, nep ímý vliv na ÚSES se neo ekává. Negativní vliv na krajinu a její struktury
se neo ekává, nebo zám r je situován v sou asném provozovaném SKI areálu a nep estavuje
významnou zm nu v rozložení ani charakteru krajinotvorných prvk , zám rem nevznikne
nová ani krajinotvorn

cizorodá dominanta, která by významným nebo nep ijatelným

zp sobem ovlivnila sou asný krajinný ráz území ani celé potenciáln dot ené oblasti.
Autorizované hodnocení vliv

zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na ve ejné zdraví nebylo

požadováno záv rem zjiš ovacího ízení a vzhledem k absenci trvale bydlící potenciáln
exponované populace není pro vyvození záv ru pot ebná.
Vlivy na faunu jsou dle odborného zjišt ní autorizované osoby s ohledem na umíst ní zám ru
a zjišt né oživení v jeho okolí a zp sobu sou asného využívání území akceptovatelné p i
dodržení navržených opat ení. P itom je nutno vzít v úvahu, že možná rizika provozu
rekrea ních dopravních za ízení se na lokalit musela již projevit b hem dosavadního provozu
SKI areálu, který je na lokalit provozována již tém

50 let. Dokumentace p itom zohled uje

potenciální vlivy zám ru na všech úrovních – na úrovni druhové ochrany, na úrovni ochrany
populací a ekosystém i územní ochrany, zp sob ochrany lesa i ochranu prvk ÚSES a VKP.
A koliv se realizace zám ru neobejde bez významných vliv

na biotu, jsou tyto vlivy

považovány za preventabilní a p i dodržení navržených opat ení je možno zám r realizovat a
provozovat zp sobem, který je z hlediska o ekávaných vliv na biotu a ekosystémy p ijatelný
pro dot ené území.
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V kapitole D II – „Komplexní charakteristika vliv zám ru na ŽP“ je provedeno celkové
hodnocení jednotlivých aspekt

realizace a provozu zám ru na životní prost edí pomocí

multikriteriální matice o ekávaných vliv . Hodnocení je provedeno pomocí šestistup ové
škály – vlivy jsou charakterizovány jako „nulové, extrémn malý vliv, malý vliv, st edn
velký vliv, velký vliv a extrémn velký vliv“, p i emž uvedené p tistup ové hodnocení m že
nabývat kladné i záporné hodnoty (stupnice je ve skute nosti jedenáctistup ová). Hodnocení
je provedeno pro ty i základní bloky kriterií – vlivy na p írodu, vlivy na antropogenní
systémy, vlivy na ve ejné zdraví (sou ásti hodnocení vlivu na životní prost edí) a samostatn
vlivy na hospodá ský rozvoj území. Porovnání je založeno na srovnání s nulovou variantou
(sou asný charakter území). Z multikriteriálního hodnocení je z ejmé, že realizace zám ru je
riziková v i vliv m na p írodu, vlivy na ve ejné zdraví nebudou zám rem dot eny a vlivy na
antropogenní systémy a na hospodá ský rozvoj se o ekávají pozitivní. Významné ve zjišt ní
této kapitoly je, že extrémn velký negativní vliv výstavby ani provozu zám ru nebyl zjišt n a
neo ekává se. Zárove auto i správn uvád jí, že mulitikriteriální hodnocení bez zohledn ní
váhových hodnot pro jednotlivá hodnocená kriteria nem že prostým aritmetickým sou tem
vyjád it celkové hodnocení zám ru a shrnout je do jednoho výsledného íselného ukazatele,
nebo je nutno hodnotové faktory lenit hierarchicky, kdy na nejvyšší p í ku je nutno stav t
ukazatele vliv na obyvatelstvo a jeho existen ní, zdravotní a sociální ukazatele a aspekty
soudržnosti spole enství obyvatel, vlivy na p írodu a na lidské výtvory mají nižší preferen ní
hodnotu. P itom je však nutno i pro tyto vlivy zachovat nezbytný prostor, jak odpovídá
pot eb

multifunk ního využívání krajiny a jejího potenciálu a zajišt ní její trvalé

udržitelnosti.

Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, p ípadn kompenzaci nep íznivých
vliv na životní prost edí je postavena na zásad p edb žné opatrnosti a je len na na dv
ásti – opat ení realizovaná v období výstavby (30 bod ) a opat ení sm rovaná do období
provozu zám ru (11 bod ). Navržená opat ení je možno beze zbytku akceptovat. Pro období
p ípravy a projektu zám ru nejsou opat ení navrhována. N která opat ení pro období
výstavby bude pot ebné zajistit již v p edstihu p ed vlastní stavební inností, zpracovatel
posudku však považuje za významné doplnit navržená opat ení o zajišt ní výjimky
z ochranných podmínek chrán ných druh rostlin a živo ich a zpracování projektu náhradní
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výsadby lesních d evin ješt v období p ípravy zám ru – tedy p ed zahájením stavebních a
zajistí provedení stavebních prací a provozování zám ru s minimalizací potenciálních
negativních vliv . Významný je p itom požadavek monitorování stavu dot eného území
s možností interven ních opat ení v p ípad výskytu neo ekávaných situací, které bude nutno
bezodkladn

ešit.

P i zpracování Dokumentace EIA byly p ednostn

využívány standardní a celostátn

schválené metodiky objektivního hodnocení stavu životního prost edí za sou asné situace i
o ekávaného cílového stavu po zprovozn ní zám ru „Sjezdovka Klínovec“. Popis použitých
metodik je dostate n

podrobný, za zmínku by stála stru ná charakteristika metodiky

inventariza ního biologického pr zkumu a posouzení vlivu zám ru na lesní porosty.

Z hlediska zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní (p íloha . 4), obsahuje posuzovaný
materiál hodnocení vliv na životní prost edí pro investi ní akci „Sjezdovka Klínovec“
(Dokumentace EIA) po formální stránce všechny požadované náležitosti. Po v cné
stránce je Dokumentace zpracována kompletn , poskytuje dostate né množství
podklad a informací, umož uje zpracování Posudku EIA a jeho ve ejné projednání a
umož uje formulovat pot ebný záv r posudku hodnocení vliv investi ního zám ru na
životní prost edí (posudku EIA).

II.3. Po adí variant

ešení z hlediska vliv

na životní

prost edí
II.3.1. Varianty ešení
Zám r „Sjezdovka Klínovec“ je pro ú ely Dokumentace EIA zpracován jako univariantní
ešení ve variant , která p edstavuje jediné technické ešení i lokalitní umíst ní projektu.
Tento projekt byl hodnocen již ve zjiš ovacím ízení a v souladu se záv ry zjiš ovacího ízení
byla pro n j zpracována i Dokumentace EIA.
Ú elem zám ru je výstavba nové lanové dráhy náhradou za sou asný lyža ský vlek, který je
umíst n v ásti projektované dráhy, prodloužení sjezdovky „Pa ezovka“ a p emost ní místní
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komunikace, která trasu prodloužené ásti sjezdovky k íží. Zám r doplní stávající vybavení
SKI areálu, který je provozován v dot eném území již cca 50 let. Zám r je proto v navržené
form vázán již na jedinou lokalitu po stránce technické, lokalitní i environmentální.

Technologické variantní

ešení není

ešeno, nebo

navrhované technologické

ešení

p edstavuje již prodiskutované dopln ní a modernizaci dopravní lyža ské infrastruktury
v dot ené oblasti.

Geografické varianty nejsou zpracovány, nebo návrh zám ru „Sjezdovka Klínovec“ je
zam en na lokalitu, která je již historicky pro sportovní provoz využívána a je pro tuto
innost postupn dopl ována. Realizace zám ru p edstavuje další stupe rozvoje sportovního
areálu na vrcholu Klínovce.

II.3.2. Pravd podobné vlivy v d sledku neprovedení investice
(tzv. nulová varianta)
Neprovedení investice je možno hodnotit ze dvou pohled :
-

sou asnou situací a využitím zájmového území

-

pravd podobným vývojem d sledk

neprovedení akce v bližším okolí i

z pohledu celospole enského

Využití území p i nulové variant by nep edstavovalo zm nu oproti sou asné situaci a
zachovalo by stávající objekt relativn krátkého lyža ského vleku s rizikem jeho dalšího
chátrání, p ípadn s využíváním pouze na úrovni technologie, která je z dnešního pohledu již
zastaralá, neefektivní, provozn
efektivit

riziková a neodpovídá sou asnému stupni poznání p i

a bezpe nosti provozu dopravních za ízení. Provoz by byl zachován pouze

v zimním období. Plochy lesních porost by z staly zachovány ve stávajícím rozsahu.
Bez provedení zám ru by z staly sou asné krajinné struktury beze zm ny, bez potenciálního
vlivu na krajinný ráz, avšak s rizikem postupného zastarání stávajícího technického vybavení
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SKI areálu a postupného snižování jeho významu i mezi ostatními zimními sportovními
areály. Snížení lyža ského významu SKI areálu Klínovec by se negativn projevilo p edevším
v sociální a ekonomické oblasti a v riziku dalšího chátrání sou asného vybavení SKI areálu
bez možnosti jeho efektivního využití k ú elu, ke kterému bylo postaven a schválen.

II.4. Hodnocení významných vliv

zám ru na ŽP

p esahujících státní hranice
Hodnocená investi ní akce nebude mít z hlediska ovlivn ní složek životního prost edí vliv
p esahující státní hranice. Neprojeví se ani zm nou krajinného rázu ani vlivem na dot ený
nejbližší osídlený prostor za hranicemi státu ani vlivem na složky životního prost edí mimo
území R. P ímé ani nep ímé p íhrani ní vlivy zám ru se neo ekávají.

III.

Posouzení

technického

s ohledem na dosažený stupe

ešení

zám ru

poznání pokud

jde o zne iš ování životního prost edí
Návrh ešení investi ního zám ru „Sjezdovka Klínovec“ je po stránce koncep ní navržen jako
dopln ní dopravní infrastruktury pro lyža ské využití i pro letní provoz. Zárove
rozší ena stávající sjezdovka a její

bude

ást bude p emost na p es stávající p íjezdovou

komunikaci.
Jedná se o za ízení, které b hem svého provozu bude minimáln zne iš ovat životní prost edí,
jediné emise, které budou b hem provozu za ízení produkovány, p estavují emise hluku.
Podle výsledk

hlukové studie nebude hlu nost provozu lanové dráhy zp sobovat

nep im ené ovlivn ní hlukové situace v okolí zám ru.
Po stránce technických parametr se jedná o za ízení, které odpovídá sou asnému zp sobu
poznání v oblasti efektivity využití energie i v oblasti technického provedení jednotlivých
sou ástí projektované lanové dráhy. Nezanedbatelnou oblastí je i bezpe nost provozu, která

Výstavba lan. dráhy a prodloužení sjezd. Klínovec, posudek k hodnocení vliv na životní prost edí str. 19 z 48
RNDr. Alexander Skácel, CSc.

bude odpovídat požadavk m sou asných technických norem a bude na podstatn vyšší úrovni
ve srovnání se sou asným zastaralým dopravním za ízením, které bude demontováno.
P í výstavb budou v bezprost ední blízkosti zám ru ovlivn ny pouze plochy sou asných
lesních a lu ních porost , pro minimalizaci negativních dopad výstavby a provozu byla
formulována p íslušná opat ení. P i jejich respektování je vliv zám ru považován za
akceptovatelný z hlediska vlivu na životní prost edí a ve ejné zdraví.
Environmentální rizika výstavby a provozu zám ru „Sjezdovka Klínovec“ jsou pro vlivy na
biotu hodnocena jako zna ná, vlivy na faunu a flóru i ekosystémy jsou na základ odborné
studie preventabilní p i šetrném provedení stavebních prací a odlesn ní, které je projektováno
v rozsahu 2,6 ha. Vliv na krajinný ráz se výstavbou zám ru „Sjezdovka Klínovec“ prakticky
neprojeví, nebo z hlediska krajinného nevzniknou vlivem realizace zám ru v dot ené oblasti
krajinné prvky, které se zde doposud nevyskytují a které by p sobily cizorod

svým

charakterem (kvalitativn ) nebo rozm ry (kvantitativn ). Realizace zám ru nevytvo í žádnou
dominantu ve stávající krajin .

Navržené technické ešení zám ru „Sjezdovka Klínovec“ odpovídá sou asnému stupni
poznání, pokud jde sportovní a rekrea ní dopravní za ízení. Technické parametry
projektované technologie odpovídají požadavk m na minimalizaci o ekávaných vliv
životní prost edí a ve ejné zdraví.

na
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IV. Posouzení navržených opat ení k prevenci,
vylou ení,

snížení,

p ípadn

kompenzaci

nep íznivých vliv na životní prost edí
Investi ní zám r „Sjezdovka Klínovec“ s nejv tší pravd podobností nebude problematický,
pokud jde o jeho vlivy na složky životního prost edí v pr b hu provozu, což prokazuje i
dosavadní hodnocení komplexních vliv

provedené v „Dokumentaci“ a podporují i

zpracovaná vyjád ení k Dokumentaci, která byla pro posudek EIA k dispozici.
Existují však dv oblasti, jejichž ovlivn ní je nutno p ed schválením dalších stup

stavební

dokumentace omezit na míru, p ijatelnou z hlediska potenciálních cílových ú ink zám ru:
-

vliv na biotu v plochách dot ených výstavbou zám ru

-

vliv na lesní ekosystémy, VKP a prvky ÚSES v ploše odlesn ní p i prodloužení
sjezdovky“ Pa ezovka“

Pokud jde o soubor opat ení, která jsou formulována v Dokumentaci, je možno jej ozna it za
dostate ný a vyhovující. Tento soubor opat ení je však nutno doplnit o nutnost zajišt ní
výjimky z ochranných podmínek chrán ných druh rostlin a živo ich a zpracování projektu
náhradní výsadby za vykácenou plochu d evinného porostu. P i dodržení formulovaných
opat ení pro omezení vlivu zám ru v období výstavby a provozu se stanou o ekávané vlivy
zám ru málo významné a z hlediska realizace zám ru akceptovatelné.
Ostatní ásti kapitoly Dokumentace EIA, které obsahují opat ení pro minimalizaci vliv
zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na životní prost edí a ve ejné zdraví, není nutno upravovat ani
dopl ovat.

P ehled opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv na
životní prost edí vychází z Dokumentace EIA a je dopln n o požadavky vyplývající
z Posudku EIA:
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A. pro období p ípravy zám ru:
1. Bude zajišt na výjimka z ochranných podmínek vybraných druh

rostlin a

živo ich v rozsahu navrženém v Dokumentaci
2. Bude zpracován projekt ozelen ní náhradní výsadby za kácené d eviny v lesních
pozemcích odlesn ných v souvislosti s výstavbou zám ru
B. pro období výstavby zám ru
1. Nevjížd t technikou do lokalit 4 a 5 dle mapové p ílohy Dokumentace
2.

V t chto lokalitách rovn ž nesituovat žádné deponie stavebních materiál

i

výkopové zeminy
3. Podzemní vedení kabel a rozvody vody umís ovat v dostate né vzdálenosti od
populací zvlášt chrán ných druh rostlin
4. Narušené plochy neosívat travním semenem, pop . jeho složení konzultovat
s orgánem ochrany p írody
5. Následné ošet ování (kosení) sjezdových tratí sladit s biologií zvlášt chrán ných
druh , tzn. provád t se až v druhé polovin srpna nebo v zá í
6. Zahájení prací bude sm rováno bu

do období vegeta ního klidu nebo do II.

poloviny léta s ohledem na pot ebu odstran ní d evin v dohod s uživateli lesních
ploch
7. Kácení d evin bude probíhat pouze v období vegeta ního klidu, aby se zamezilo
p ípadným ztrátám pta ích druh , které si budují hnízda v korunách strom
8. Dojde k novému záboru p dy v ochran ZPF a PUPFL. Další opat ení vyplynou
z požadavku p íslušného orgánu, u kterého bude nutno požádat o vyn tí z ZPF a
PUPFL
9. T žba lesních porost musí být provedena na základ rozhodnutí podle zákona
289/1995 Sb. O lesích a zm nách zákon souvisejících, v platném zn ní, a to ve
stejném termínu
10. Všechny zachovávané d evin y musí být výstavbou respektovány – v místech, kde
se stavba dotkne porost , je nutné dodržet ochranná opat ení u d evin p i
stavebních innostech – SN DIN 18920 z 6/1997
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11. Trasy výkop pro silový a komunika ní kabel se ídí SN 733050
12. Citlivá úprava staveništ

a hotových objekt

technickými i biologickými

opat eními, nap , zatravn ním a osázením autochtonními rostlinami. Nep ípustné
je použití okrasných d evin apod.
13. Náhrada za vyn tí pozemk PUPFL je p edm tem jednání s Lesy R s.p. investor
již v této v ci zakoupil náhradní pozemky pro výsadbu lesa, které jsou územním
plánem ur eny k zalesn ní
14. Práce budou provád ny s ohledem na omezení erozních jev

na svahu i po

skon ení stavebních prací (je nutno uvážit pot ebu stabilizace svahu vhodným
zp sobem). Omezit použití stavebních hmot pro stabilizaci svah
15. Ve svazích ponechat pa ezy po vykácených stromech a na exponovaná místa
vysázet vhodný ke ový porost, který zabrání erozi
16. Hlu nost bude omezována používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém
stavu a asovým rozvorem jejího nasazení. Je t eba vypracovat takový plán prací a
nasazení stroj , aby nedocházelo k p ekrývání hlu ných pracovních operací, pokud
to není technologicky nezbytn nutné
17. Veškerá innost p i stavb bude organizována tak, aby venkovní prostor nebyl
zat žován emisemi hluku dle NV 148/2006 Sb.
18. Organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlu né práce a práce spojené
s emisemi do ovzduší byly provád ny po co nejkratší dobu
19. P i zatrav ování a vysazování d evin a k ovin používat pouze p vodní travní
sm si a p vodní druhy d evin a k ovin. Nep ípustné je použití okrasných d evin
apod.
20. Zajistit systematický a nezávislý stavební dozor nad dodržováním technologických
postup v zájmu ochrany životního prost edí a dozor ze strany ochrany p írody
21. Vhodnými opat eními (nap . skráp ní a zaplachtování) minimalizovat sekundární
prašnost b hem provád ní zemních prací a dopravy sypkých materiál
22. Dodržovat podmínky bezpe nosti práce, po ádek na staveništi v . jeho okolí a
d sledn realizovat podmínky pro eliminaci negativních vliv hluku stavebních
mechanism
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23. P i doprav využívat relativn „šetrných“ prost edk k životnímu prost edí
24. Zajistit šetrnou t žbu lesních porost

s vylou ením t žké mechanizace a

neodkladn zahájit aplikaci lesotechnických meliorací (protierozní opat ení)
25. V trase CLD ponechat do úrovn terénu se íznuté pa ezy a realizovat zajišt ní
kompaktního vegeta ního (travního) krytu
26. Dodržovat technologickou káze a provést biotechnická sana ní opat ení. Pro tyto
práce využít pouze prvk autochtonní vegetace
27. Zajistit pr b žnou kontrolu kvality a stavu technických a biotechnických opat ení
28. T žební práce provád t mimo as hnízd ní
29. Všechny terénní úpravy nezbytn

ukon it d kladným výsevem doporu eného

rostlinného materiálu a prost ednictvím systematické pé e o n j zajistit vytvo ení
kompaktního drnu
30. Dokonalé zadrnování obnažených ploch p i použití výhradn
(p vodních) druh

autochtonních

vegetace, omezit souvislé narušení p dního povrchu

(celoplošné stržení drnu p i úpravách terénu – vážné nebezpe í inntroskeletové
eroze)
31. Zajistit opravu poškozených ú elových komunikací od stavební techniky
32. Výkopy budou vedeny ru n (kabel), tak jak bude uvedeno v PD
33. Technická za ízení využívající spalovacích motor by m la spl ovat emisní normu
EURO3
34. Z d vodu

p edpokládaného

biologického

pr zkumu

delšího

k datu

asového

zahájení

odstupu

stavby

od

doporu uje

provedeného
zpracovatel

dokumentace, aby p ed zahájením prací byl v místech výstavby proveden
orienta ní botanický pr zkum z d vodu p ípadného výskytu nových, d íve
nezaznamenaných chrán ných druh rostlin
35. Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický pr zkum s cílem zajistit, zda
se na ovlivn ných lokalitách nenachází nep vodní invazní druhy rostlin. V p ípad
potvrzení jejich výskytu bude zajišt na jejich likvidace
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C. pro období provozu zám ru
1. P ípadný výskyt erozních jev bude ošet en a narušená místa budou stabilizována
2. Vým na oleje v p evodové sk íni bude provád na vypušt ním do p ipravené
nádoby s odvozem na ekologickou ízenou likvidaci s dokladováním. P i poruše
celistvosti p evodové sk ín p evodový olej z stává zachycen v záchytné nádob
odpovídajícího objemu. Na b žné odpadky bude v prostoru nástupišt instalován
koš.
3. Nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude provád no pouze
organizacemi oprávn nými k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech
4. Veškeré innosti budou provád ny dle vypracovaného havarijního, provozního a
požárního ádu CLD, musí být d sledn dodržovány bezpe nostní, hygienické a
další p edpisy na ochranu životního prost edí. V jejich smyslu budou zaškoleni
pracovníci a bude stanovena jejich odpov dnost. K dispozici musí být plán
opat ení pro p ípad havárie záznamy od provedených revizích a záznamy o zjišt ní
a odstran ní závad
5. Hlu né operace asov korigovat ve smyslu podmínek, které budou uvedeny
v dalším stupni PD
6. Pr b žn a pravideln kontrolovat stav technických a biotechnických opat ení
7. Usm rnit pohyb návšt vník technickými opat eními, nap . stezky
8. Systematicky sledovat stav a vývoj vegetace a v koordinaci zajistit v asná opat ení
k její ochran a druhové rozmanitosti
9. Ze strany provozovatele zajistit pravidelný úklid okolí stanic CLD
10. Zajistit dozor provozovatele CLD a ochrany p írody nad pohybem návšt vník v .
ekání na jízdu CLD
11. V pr b hu p ti let od zahájení provozu zajistit terénní šet ení k ov ení zm n ve
skladb bioty dot eného území. Na základ souhrnného vyhodnocení výsledk
navrhnout a realizovat konkrétní opat ení k eliminaci závažných negativních vliv
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V. Vypo ádání všech obdržených vyjád ení k
Dokumentaci
K dokumentaci „Sjezdovka Klínovec“ byla podána v zákonném termínu vyjád ení obsažená
v této kapitole. Do zpracování posudku byla zahrnuta vyjád ení a p ipomínky k dokumentaci,
která byla k dispozici, vyjád ení k Oznámení EIA nebyla brána v úvahu, nebo

jejich

požadavky byly zohledn ny v textu p edložené Dokumentace EIA. N které subjekty se
k Dokumentaci EIA již nevyjad ovaly, a proto je možno usoudit, že z jejich pohledu byly
zohledn ny požadavky vznesené k Oznámení zám ru „Sjezdovka Klínovec“ v dostate né
mí e. Pro n které subjekty není zám r „Sjezdovka Klínovec“ považován za problematický,
své souhlasné vyjád ení formulovaly v tomto smyslu již v pr b hu zjiš ovacího ízení a jejich
stanovisko se nezm nilo.
Dokumentace byla zve ejn na podle požadavku zákona . 100/2001 Sb. na stanovených
místech a byla k nim získána vyjád ení dot ených orgán státní správy. Mimoto se mohla stát
ú astníkem posuzovacího procesu i ve ejnost, pop ípad

mohly být na základ

studia

zve ejn ného oznámení podány podn ty, námitky, p ipomínky i stížnosti dalších subjekt .
Tato kapitola diskutuje vyjád ení, která byla k Dokumentaci EIA v zákonné lh t dodána na
Krajský ú ad Ústeckého kraje. Ob anská sdružení ani nevládní organizace se k investi nímu
zám ru „Sjezdovka Klínovec“ nevyjád ily. Ve ejnost se k Dokumentaci také v zákonné lh t
nevyjád ila ani nebyl podán žádný podn t.

1. KÚ KVK, 2010: Stanovisko k významným evropským lokalitám a pta ím oblastem
pro zám r „Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“.
.j. 1206/ZZ/10 ze dne 17.03.2010
Stanovisko uvádí, že zám r nem že mít významný vliv na evropsky významné lokality ani
pta í oblasti.
Stanovisko zpracovatele posudku: Záv r tohoto stanoviska byl vzat v úvahu p i celkovém
vyhodnocení vlivu zám ru na soustavu NATURA 2000.
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2. KÚ KVK, 2010: Vyjád ení k dokumentaci zám ru „Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“ .j. 1158/ZZ/10 ze dne 29.03.2010
Bez p ipomínek k zám ru, v oblasti ochrany PUPFL a ZPF jsou uvád ny požadavky
p íslušných zákonných opat ení.
Stanovisko zpracovatele posudku: Požadavky vznesené ve stanovisku jsou postupn pln ny na
úrovni odpovídající stadiu zpracování projektové dokumentace a p ípravy stavebního ízení,
zbývající požadavky budou beze zbytku spln ny b hem zpracování projektu pro stavební
povolení.

3. KÚ ÚK, 2009: Záv r zjiš ovacího

ízení zám ru „Sjezdovka Klínovec“

.j.

2206/ZPZ/2009/571 ze dne 20.10.2009
•

Variantní ešení likvidace odpadních vod

•

Hydrologické podmínky v lokalit

se zam ením na odlesn ní pozemk , v jejichž

d sledku m že dojít k urychlení odtoku z území, což m že p isp t ke zvýšení pr tok
v tocích odvod ujících území
•

P edpokládané d sledky zám ru stavby na PUPFL a na navazující lesní porosty,
zachování porost , zvýšená rizika ohrožení stability porost , zdravotního stavu a obnovu
porost , a celkové zhodnocení, resp. stanovení opat ení, za kterých je dodržen § 15 odst. 2
lesního zákona.

•

P edpokládané d sledky kumulace již realizovaných staveb a navrhovaných zám r
komplexu sportovních a rekrea ních staveb v lokalit Klínovec na PUPFL a na navazující
lesní porosty.

•

P ehodnotit formu zásahu do lesních pozemk pro sjezdovky a pr seky pro trasy vedení
lanové dráhy.

•

Biologické hodnocení zájmové lokality, které zahrne alespo jedno vegeta ní období a
dále vyhodnotit vliv zám ru a ekologicko-stabiliza ní funkci lesa v zájmovém území
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•

Vyhodnocení vlivu uvažovaného zám ru na funk nost prvku ÚSES – nadregionálního
biokoridoru Božídarská rašeliništ – H enská skalní m sta

•

Hodnocení možné hlukové zát že ve venkovním prostoru nejbližších staveb.

Stanovisko zpracovatele posudku: Požadavky záv ru zjiš ovacího ízení byly zohledn ny
v plné mí e p i zpracování textu Dokumentace, jejich p ehled a zp sob ešení je uveden na
str. 87 – 90. Pro up esn ní zp sobu zohledn ní požadavku na variantní ešení odpadních vod
a jejich likvidace bylo vyžádáno up esn ní a dopln ní informací ze strany zpracovatele
Dokumentace, ze kterého vyplývá, že i tato problematika byla
zpracována. Kopie vyjád ení je uvedena v následujícím obrázku.

ádn

zohledn na a
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4. Ústecký kraj, 2010: Vyjád ení k dokumentaci zám ru „Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“ .j. 2206/ZPZ/2009/571 ze dne 22.3.2010
Požaduje pro další krok zpracování posudku EIA, aby se zpracovatel zam il na zp sob
spln ní všech vznesených požadavk a relevantní vyhodnocení možných dopad na životní
prost edí dot ených obcí a ve ejné zdraví. V úvahu p ipadá pouze kontrolovatelná varianta,
která je p ijatelná pro dot ené obce, v etn dohody o opat eních k prevenci, vylou ení,
snížení, p ípadn kompenzaci nep íznivých vliv na životní prost edí.
Stanovisko zpracovatele posudku: Požadavky vznesené ve stadiu zjiš ovacího ízení byly
relevantn a zodpov dn posouzeny a vypo ádány a byla navržena komplexním zp sobem
opat ení pro snížení potenciálních vliv

zám ru na životní prost edí, která vycházejí

z celkového podrobného hodnocení zám ru i multikriteriální analýzy a hodnocení. Zám r je
rozpracován pouze v jediné finální variant , která se jeví z hlediska vliv na životní prost edí
jako akceptovatelná za podmínky dodržení navržených opat ení. Problematika dohody o
opat eních mezi investorem a dot enými obcemi není p edm tem hodnocení vliv zám ru na
životní prost edí.
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5. Karlovarský kraj, 2010: Vyjád ení k dokumentaci zám ru „Výstavba nové lanové
dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“ ze dne 29.3.2010
Se zám rem souhlasí za podmínky, že budou dodržena všechna zákonná opat ení.
Stanovisko zpracovatele posudku: Bez komentá e.

6.

IŽP, 2010: vyjád ení k dokumentaci Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení
sjezdovky Ski areál Klínovec

.j.

IŽP/43/IPP/1000022 003/10/ZMK ze dne

02.04.2010.
P ipomínka je sm rována pouze do oblasti vodního hospodá ství a požaduje dopln ní
informace o zp sobu išt ní a likvidace odpadní vody.
Stanovisko zpracovatele posudku: V tomto bodu byla provedena konzultace se zpracovatelem
Dokumentace a bylo vyžádáno jeho podrobné vyjád ení, které je uvedeno na p edchozí
stran . Z n j vyplývá, že otázka nakládání s odpadními vodami je v zám ru zohledn na, je
ešena v souladu s p íslušnými zákonnými normami a že nep edstavuje riziko z hlediska vlivu
na životní prost edí a ve ejné zdraví.

7.

IŽP, 2010: vyjád ení k dokumentaci Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení
sjezdovky Ski areál Klínovec .j. IŽP/44/IPP/0915279.002/10/UPT ze dne 12.4.2010

S realizací zám ru vyhodnoceného v Dokumentaci EIA souhlasí bez dalších p ipomínek
Stanovisko zpracovatele posudku: Bez komentá e.

8. M Ú Kada , 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál
Klínovec .j. MÚKK/13589/2010 ze dne 24.3.2010
Nevznáší p ipomínky k Dokumentaci.
Stanovisko zpracovatele posudku: Bez komentá e.
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9. M Ú Ostrov, 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál
Klínovec .j. ŽP/10244/10 ze dne 19.3.2010
Zpracování Dokumentace vliv

zám ru na životní prost edí ve správní p sobnosti M Ú

Ostrov považuje za dosta ující.
Stanovisko zpracovatele posudku: Bez komentá e.

VI.

Celkové

posouzení

akceptovatelnosti

zám ru z hlediska vliv na životní prost edí
Hodnocení zp sobu a míry, jakou se zamýšlená investice „Sjezdovka Klínovec“ projeví
na kvalit životního prost edí a odhad vliv , které bude mít akce p edevším na dot ené
ekosystémy a na chrán né druhy rostlin a živo ich , bylo provedeno na základ analýzy
všech dostupných dat, jejich rozboru a odhad

pravd podobné zát že životního

prost edí nejvýznamn jšími faktory, které se podle sou asných znalostí a zkušeností v
d sledku obdobných inností uplat ují. P itom byla navržena opat ení pro zmírn ní
dopad

zám ru „Sjezdovka Klínovec“ dopln na tak, aby zám r neovliv oval

nep ijatelným zp sobem podmínky ochrany p írody, životního prost edí a ve ejného
zdraví nad p ípustnou míru.
Jak je patrné z p edchozího textu, na investi ní zám r „Sjezdovka Klínovec“ se odborný
názor ujednotil a dopln ním informací požadovaných v záv ru zjiš ovacího ízení do
Dokumentace EIA se pln

ukázalo, že p i spln ní opat ení, která jsou formulována

v Dokumentaci EIA a dopln na Posudkem EIA, není nutno významný vliv zám ru na
jednotlivé dot ené složky životního prost edí uvažovat. Pro vliv na dot ený ekosystém lesa a
na chrán né druhy rostlin a živo ich byly zpracovány odborné studie, na základ kterých je
možno zám r realizovat p i respektování požadavk

na zachování jejich existence a

funk nosti v okolí zám ru. Realizace zám ru „Sjezdovka Klínovec“ je za t chto podmínek,
dopln ných v Posudku EIA, akceptovatelná a je v souladu s principem trvalé udržitelnosti.
Pro posouzení vlivu na potenciáln

dot enou flóru a faunu jsou k dispozici zkušenosti

s provozem obdobných za ízení, která jsou ve SKI areálu Klínovec již historicky využívána
v souladu se zájmy ochrany p írody. Opat ení pro výstavbu a provoz zám ru „Sjezdovka
Klínovec“ tak mohou respektovat i opodstatn né požadavky orgán ochrany p írody.
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Z tohoto d vodu je možno považovat zám r „Sjezdovka Klínovec“ v etn zp sobu jeho
realizace za p ijatelný a je možno o ekávat, že jeho realizace p i dodržení navržených
opat ení nebude ani z dlouhodobého hlediska p edstavovat nep ijatelné negativní vlivy na
životní prost edí a ve ejné zdraví.
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VII. Návrh stanoviska o hodnocení vliv

dle

p ílohy 6 zákona 100/2001 Sb.
ve zn ní pozd jších p edpis

I. Identifika ní údaje:
1. Název zám ru:

Výstavba lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski
areálu Klínovec, dále pouze „Sjezdovka Klínovec“

2. Kapacita (rozsah) zám ru:

zám r

se

skládá

ze

tí

hlavních

ástí:

- Výstavba nové lanové dráhy ve sportovním areálu
Klínovec

s délkou

1257

m

- Prodloužení sjezdovky „Pa ezovka“ v délce 1450 m
- P emost ní sjezdovky „Pa ezovka“ v délce 33 m
3. Umíst ní zám ru:
Kraj:

Ústecký, Karlovarský

Obec:

Lou ná pod Klínovcem, Jáchymov

Katastrální území:

Lou ná pod Klínovcem, Háj u

Lou né, Jáchymov
4. Obchodní firma oznamovatele:

Ski areál Klínovec, s.r.o.

5. I oznamovatele:

43 22 73 17, DI – CZ 43 22 73 17

6. Sídlo oznamovatele:

Belgická 681, 120 00 Praha – Vinohrady

II. Pr b h posuzování
1. Oznámení:

Mgr. Luboš Motl, Okružní 314, Mezibo í
Datum p edložení Oznámení: 6.8. 2009
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2. Dokumentace:

Dle ustanovení § 7 zákona . 100/2002 Sb. o posuzování
vliv

na

životní

zjiš ovacího ízení

prost edí,

na

základ

záv ru

.j. 2206/ZPZ/2009/571 p íslušný

ú ad stanovil, že je t eba zpracovat dokumentaci a
posoudit zám r v plném rozsahu
Zpracovatel Dokumentace – Mgr. Luboš Motl, Okružní
314, Mezibo í
osv d ení odborné zp sobilosti j. 1522/243/OPVŽ/99
Datum p edložení Dokumentace: b ezen 2010
3. Posudek:

RNDr. Alexander Skácel, CSc., Pr kopnická 24, 700 30
Ostrava,

osv d ení

odborné

zp sobilosti

3869/625/OVP/93 ze dne 29.3.1993, prodloužení

j.
j.

28927/ENV/06 ze dne 11.4.2006
Datum p edložení posudku: 21.6.2009
4. Ve ejné projednání:

Místo: (bude up esn no)
Datum konání ve ejného projednání: (bude up esn no)

5. Celkové hodnocení procesu posuzování v etn ú asti ve ejnosti:
Pr b h posuzování akce „Sjezdovka Klínovec“ v etn oznámení akce, zjiš ovacího ízení,
jeho posouzení v rámci zjiš ovacího ízení a zpracování Dokumentace EIA, jsou z hlediska
požadavk zákona . 100/2001 Sb. v platném zn ní napln ny a pr b h posuzování je proto
akceptovatelný. Zám r p edstavuje modernizaci a dopln ní stávající dopravní infrastruktury
Ski areálu Klínovec a prodloužení sjezdovky „Pa ezovka“, které je spojeno s jejím
p emost ním p es stávající komunikaci. Projekt je vázán na danou lokalitu p ítomností
p vodního dopravního za ízení, které leží v

ásti stopy budoucí lanové dráhy a bude

demontováno. V pr b hu posuzování bylo nutno zvláš zohlednit vliv zamýšlené investice na
lesní ekosystémy a jejich funk nost, dot ené VKP a prvky ÚSES a chrán né druhy rostlin a
živo ich , nebo technické ešení zám ru, bude p edstavovat m.j. i odlesn ní v rozsahu 2,6 ha
a s tím související p em nu ekosystému lesa na trvalý travní porost. Tato situace vyžaduje
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posouzení akceptovatelnosti zám ru z hlediska vliv na uvedené oblasti. Díl í studie byly
zpracovány osobami, které jsou nositeli p íslušných autorizací, p ípadn pov ení.
Charakteristika ve ejného projednání: ……….

6. Seznam subjekt , jejichž vyjád ení jsou ve stanovisku z ásti nebo zcela zahrnuta:
Vyjád ení k Dokumentaci vliv na životní prost edí (b ezen 2010)
KÚ KVK, 2010: Stanovisko k významným evropským lokalitám a pta ím oblastem
pro zám r „Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“.
.j. 1206/ZZ/10 ze dne 17.03.2010
KÚ KVK, 2010: Vyjád ení k dokumentaci zám ru „Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“ .j. 1158/ZZ/10 ze dne 29.03.2010
KÚ ÚK, 2009: Záv r zjiš ovacího

ízení zám ru „Sjezdovka Klínovec“

.j.

2206/ZPZ/2009/571 ze dne 20.10.2009
Ústecký kraj, 2010: Vyjád ení k dokumentaci zám ru „Výstavba nové lanové dráhy a
prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“ .j. 2206/ZPZ/2009/571 ze dne 22.3.2010
Karlovarský kraj, 2010: Vyjád ení k dokumentaci zám ru „Výstavba nové lanové
dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál Klínovec“ ze dne 29.3.2010
IŽP, 2010: vyjád ení k dokumentaci Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení
sjezdovky Ski areál Klínovec

.j.

IŽP/43/IPP/1000022 003/10/ZMK ze dne

02.04.2010
IŽP, 2010: vyjád ení k dokumentaci Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení
sjezdovky Ski areál Klínovec .j. IŽP/44/IPP/0915279.002/10/UPT ze dne 12.4.2010
M Ú Kada , 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál
Klínovec .j. MÚKK/13589/2010 ze dne 24.3.2010
M Ú Ostrov, 2010: Výstavba nové lanové dráhy a prodloužení sjezdovky Ski areál
Klínovec .j. ŽP/10244/10 ze dne 19.3.2010
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III. Hodnocení zám ru
1. Souhrnná charakteristika p edpokládaných vliv

zám ru na životní prost edí

z hlediska jejich velikosti a významnosti
Zám r byl posouzen z pohledu ovlivn ní životního prost edí s použitím sou asných metod
posuzování vliv

staveb tohoto druhu na životní prost edí s p ihlédnutím

k sou asnému provozování Ski areálu Klínovec. Byly posouzeny potenciální
výstupy projektovaného dopravního za ízení a souvisejícího odlesn ní b hem
výstavby a provozu zám ru „Sjezdovka Klínovec“ do životního prost edí a rizika
potenciálních negativních vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví. Na základ
celkového posouzení vlivu zám ru s využitím multikriteriální analýzy bylo
konstatováno, že navržené ešení je z pohledu potenciálních vliv

na životní

prost edí a ve ejné zdraví i z hlediska ekologické únosnosti p ijatelné, avšak
akceptovatelnost

zám ru

je

vázána

na

dodržení

navržených

opat ení.

P edpokládané vlivy zám ru na složky životního prost edí se mohou projevit
b hem výstavby p edevším vlivem technologie výstavby nových objekt

a

zp sobu provád ní terénních prací spojených s p em nou lesního ekosystému na
trvalý travní porost, po ukon ení výstavby budou dot ené plochy revitalizovány
s využitím

autochtonních

druh

rostlin.

Realizace

zám ru

nep edstavuje nep ijatelnou zm nu krajinného rázu. Autorizované posouzení vlivu
na cévnaté rostliny, obratlovce a vybrané skupiny bezobratlých, posouzení vlivu
na ÚSES a na stabilitu a funk ní potenciál dot eného lesního porostu prokázalo, že
potenciální vliv na p edm ty jejich ochrany je preventabilní a realizace zám ru je
za spln ní navržených opat ení akceptovatelná. Sou ástí odborných studií je i
hodnocení vlivu zám ru na hlukovou situaci v dot eném okolí a o ekávaný soulad
s požadavky hygienických limit .
Realizace zám ru p edstavuje dopln ní sou asného Ski areálu Klínovec o za ízení
na soudobé úrovni technologie dopravních za ízení a podporu sou asného
historicky využívaného Ski areálu a napl uje celospole enský zájem p i využívání
potenciálu krajiny a rozvoje cestovního ruchu. Zám r je v souladu s koncep ními
dokumenty z hlediska trvale udržitelného rozvoje, který zahrnuje požadavky na
p írodní prost edí i požadavek na efektivní využívání krajinného potenciálu pro
zajišt ní ekonomického rozvoje dot ené oblasti.
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2. Hodnocení technického ešení zám ru s ohledem na dosažený stupe poznání pokud
jde o zne iš ování životního prost edí.
Zám r stavby „Sjezdovka Klínovec“ odpovídá zám ru oznamovatele rozší it možnosti
lyža ského využívání Ski areálu Klínovec a dopln ní dopravních za ízení
soudobou technologií s odpovídající efektivitou i bezpe ností. Sou ástí zám ru je
prodloužení stávající sjezdovky „Pa ezovka“ a její p emost ní nad stávající
komunikací. Nejvýznamn jší opat ení pro omezení nep íznivých vliv zám ru na
životní prost edí jsou sm rována do oblasti ochrany rostlin a živo ich v etn
zajišt ní odpovídajícího monitoringu s možností p ípadných interven ních zásah .
B hem výstavby budou dodržena bezpe nostní opat ení pro ochranu životního
prost edí i ve ejného zdraví ve smyslu platných p edpis , která jsou dopln na i
samostatnou pasáží požadovaných opat ení vyplývajících z pot eby ochrany
okolních ekosystém a z požadavku na co nejšetrn jší stavební zásah.

3. Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv
zám ru na životní prost edí v etn povinností a podmínek pro sledování a
rozbor vliv na životní prost edí.
A. pro období p ípravy zám ru:
1. Bude zajišt na výjimka z ochranných podmínek vybraných druh

rostlin a

živo ich v rozsahu navrženém v Dokumentaci
2. Bude zpracován projekt ozelen ní náhradní výsadby za kácené d eviny v lesních
pozemcích odlesn ných v souvislosti s výstavbou zám ru
B. pro období výstavby zám ru
1. Nevjížd t technikou do lokalit 4 a 5 dle mapové p ílohy Dokumentace
2.

V t chto lokalitách rovn ž nesituovat žádné deponie stavebních materiál

i

výkopové zeminy
3. Podzemní vedení kabel a rozvody vody umís ovat v dostate né vzdálenosti od
populací zvlášt chrán ných druh rostlin
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4. Narušené plochy neosívat travním semenem, pop . jeho složení konzultovat
s orgánem ochrany p írody
5. Následné ošet ování (kosení) sjezdových tratí sladit s biologií zvlášt chrán ných
druh , tzn. provád t se až v druhé polovin srpna nebo v zá í
6. Zahájení prací bude sm rováno bu

do období vegeta ního klidu nebo do II.

poloviny léta s ohledem na pot ebu odstran ní d evin v dohod s uživateli lesních
ploch
7. Kácení d evin bude probíhat pouze v období vegeta ního klidu, aby se zamezilo
p ípadným ztrátám pta ích druh , které si budují hnízda v korunách strom
8. Dojde k novému záboru p dy v ochran ZPF a PUPFL. Další opat ení vyplynou
z požadavku p íslušného orgánu, u kterého bude nutno požádat o vyn tí z ZPF a
PUPFL
9. T žba lesních porost musí být provedena na základ rozhodnutí podle zákona
289/1995 Sb. O lesích a zm nách zákon souvisejících, v platném zn ní, a to ve
stejném termínu
10. Všechny zachovávané d evin y musí být výstavbou respektovány – v místech, kde
se stavba dotkne porost , je nutné dodržet ochranná opat ení u d evin p i
stavebních innostech – SN DIN 18920 z 6/1997
11. Trasy výkop pro silový a komunika ní kabel se ídí SN 733050
12. Citlivá úprava staveništ

a hotových objekt

technickými i biologickými

opat eními, nap , zatravn ním a osázením autochtonními rostlinami. Nep ípustné
je použití okrasných d evin apod.
13. Náhrada za vyn tí pozemk PUPFL je p edm tem jednání s Lesy R s.p. investor
již v této v ci zakoupil náhradní pozemky pro výsadbu lesa, které jsou územním
plánem ur eny k zalesn ní
14. Práce budou provád ny s ohledem na omezení erozních jev

na svahu i po

skon ení stavebních prací (je nutno uvážit pot ebu stabilizace svahu vhodným
zp sobem). Omezit použití stavebních hmot pro stabilizaci svah
15. Ve svazích ponechat pa ezy po vykácených stromech a na exponovaná místa
vysázet vhodný ke ový porost, který zabrání erozi
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16. Hlu nost bude omezována používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém
stavu a asovým rozvorem jejího nasazení. Je t eba vypracovat takový plán prací a
nasazení stroj , aby nedocházelo k p ekrývání hlu ných pracovních operací, pokud
to není technologicky nezbytn nutné
17. Veškerá innost p i stavb bude organizována tak, aby venkovní prostor nebyl
zat žován emisemi hluku dle NV 148/2006 Sb.
18. Organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlu né práce a práce spojené
s emisemi do ovzduší byly provád ny po co nejkratší dobu
19. P i zatrav ování a vysazování d evin a k ovin používat pouze p vodní travní
sm si a p vodní druhy d evin a k ovin. Nep ípustné je použití okrasných d evin
apod.
20. Zajistit systematický a nezávislý stavební dozor nad dodržováním technologických
postup v zájmu ochrany životního prost edí a dozor ze strany ochrany p írody
21. Vhodnými opat eními (nap . skráp ní a zaplachtování) minimalizovat sekundární
prašnost b hem provád ní zemních prací a dopravy sypkých materiál
22. Dodržovat podmínky bezpe nosti práce, po ádek na staveništi v . jeho okolí a
d sledn realizovat podmínky pro eliminaci negativních vliv hluku stavebních
mechanism
23. P i doprav využívat relativn „šetrných“ prost edk k životnímu prost edí
24. Zajistit šetrnou t žbu lesních porost

s vylou ením t žké mechanizace a

neodkladn zahájit aplikaci lesotechnických meliorací (protierozní opat ení)
25. V trase CLD ponechat do úrovn terénu se íznuté pa ezy a realizovat zajišt ní
kompaktního vegeta ního (travního) krytu
26. Dodržovat technologickou káze a provést biotechnická sana ní opat ení. Pro tyto
práce využít pouze prvk autochtonní vegetace
27. Zajistit pr b žnou kontrolu kvality a stavu technických a biotechnických opat ení
28. T žební práce provád t mimo as hnízd ní
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29. Všechny terénní úpravy nezbytn

ukon it d kladným výsevem doporu eného

rostlinného materiálu a prost ednictvím systematické pé e o n j zajistit vytvo ení
kompaktního drnu
30. Dokonalé zadrnování obnažených ploch p i použití výhradn
(p vodních) druh

autochtonních

vegetace, omezit souvislé narušení p dního povrchu

(celoplošné stržení drnu p i úpravách terénu – vážné nebezpe í inntroskeletové
eroze)
31. Zajistit opravu poškozených ú elových komunikací od stavební techniky
32. Výkopy budou vedeny ru n (kabel), tak jak bude uvedeno v PD
33. Technická za ízení využívající spalovacích motor by m la spl ovat emisní normu
EURO3
34. Z d vodu

p edpokládaného

biologického

pr zkumu

delšího

k datu

asového

zahájení

odstupu

stavby

od

doporu uje

provedeného
zpracovatel

dokumentace, aby p ed zahájením prací byl v místech výstavby proveden
orienta ní botanický pr zkum z d vodu p ípadného výskytu nových, d íve
nezaznamenaných chrán ných druh rostlin
35. Po dvou letech od výstavby bude proveden botanický pr zkum s cílem zajistit, zda
se na ovlivn ných lokalitách nenachází nep vodní invazní druhy rostlin. V p ípad
potvrzení jejich výskytu bude zajišt na jejich likvidace
C. pro období provozu zám ru
1. P ípadný výskyt erozních jev bude ošet en a narušená místa budou stabilizována
2. Vým na oleje v p evodové sk íni bude provád na vypušt ním do p ipravené
nádoby s odvozem na ekologickou ízenou likvidaci s dokladováním. P i poruše
celistvosti p evodové sk ín p evodový olej z stává zachycen v záchytné nádob
odpovídajícího objemu. Na b žné odpadky bude v prostoru nástupišt instalován
koš.
3. Nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude provád no pouze
organizacemi oprávn nými k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech
4. Veškeré innosti budou provád ny dle vypracovaného havarijního, provozního a
požárního ádu CLD, musí být d sledn dodržovány bezpe nostní, hygienické a
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další p edpisy na ochranu životního prost edí. V jejich smyslu budou zaškoleni
pracovníci a bude stanovena jejich odpov dnost. K dispozici musí být plán
opat ení pro p ípad havárie záznamy od provedených revizích a záznamy o zjišt ní
a odstran ní závad
5. Hlu né operace asov korigovat ve smyslu podmínek, které budou uvedeny
v dalším stupni PD
6. Pr b žn a pravideln kontrolovat stav technických a biotechnických opat ení
7. Usm rnit pohyb návšt vník technickými opat eními, nap . stezky
8. Systematicky sledovat stav a vývoj vegetace a v koordinaci zajistit v asná opat ení
k její ochran a druhové rozmanitosti
9. Ze strany provozovatele zajistit pravidelný úklid okolí stanic CLD
10. Zajistit dozor provozovatele CLD a ochrany p írody nad pohybem návšt vník v .
ekání na jízdu CLD
11. V pr b hu p ti let od zahájení provozu zajistit terénní šet ení k ov ení zm n ve
skladb bioty dot eného území. Na základ souhrnného vyhodnocení výsledk
navrhnout a realizovat konkrétní opat ení k eliminaci závažných negativních vliv

4. Po adí variant ešení z hlediska vliv na životní prost edí.
Zám r byl zpracován pouze v jedné variant vzhledem k tomu, že projekt je koncipován jako
sou ást rozvoje Ski areálu Kínovec. Jediná uvažovaná varianta je varianta nulová, kdy by
v lokalit zám r nebyl realizován, avšak tato situace ne eší pot ebu modernizace a dalšího
rozvoje Ski areálu a p edstavuje postupné zaostávání a morální stárnutí historicky využívané
lyža ské lokality.

5. Vypo ádání vyjád ení k dokumentaci a posudku.
K Dokumentaci EIA byly vzneseny pouze p ipomínky subjekt uvedených v bod II.6. tohoto
stanoviska. Dodaná stanoviska reagují na skute nosti, že p ipomínky vznesené k Oznámení
zám ru byly zohledn ny v textu Dokumentace EIA odpovídajícím zp sobem, zbytek byl
diskutován a analyzován v Posudku EIA.
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Na ve ejném projednání byly všechny vznesené dotazy zodpov zeny a byla diskutována
stanoviska k investi nímu zám ru „Sjezdovka Klínovec“.

Zpracovatel posudku vlivu investi ního zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na životní prost edí
zaujal stanovisko k realizaci projektu „Sjezdovka Klínovec“:
- p i spln ní opat ení, která jsou formulována v Dokumentaci EIA a dopln na Posudkem EIA,
není nutno významný vliv zám ru na jednotlivé složky životního prost edí uvažovat. Pro vliv
na zajišt ní funk nosti stávajících krajinných prvk a zajišt ní pot eby ochrany chrán ných
druh rostli a živo ich byla navržena opat ení, která minimalizují o ekávané potenciální
vlivy zám ru a p i jejichž dodržení je možno zám r charakterizovat jako akceptovatelný.
Realizace zám ru „Sjezdovka Klínovec“ je za podmínek stanovaných v Dokumentaci EIA a
dopln ných zpracovatelem Posudku EIA celkov

p ijatelná. Pro posouzení vlivu na

potenciáln dot enou faunu jsou k dispozici zkušenosti s provozem stávajícího Ski areálu
Klínovec, které umožní p íslušným orgán m správn , p esn a objektivn stanovit zp sob a
míru ochrany potenciáln dot ených druh

chrán ných rostlin a živo ich . Opat ení pro

výstavbu a provoz zám ru „Sjezdovka Klínovec“ respektuje i opodstatn né podmínky
ochrany ve ejného zdraví.
- vliv zám ru na soustavu Natura 2000 byl posouzen kompetentními orgány a byl vylou en
zp sobem, který je v souladu s p íslušnými p edpisy.
Z t chto d vod

je možno považovat zám r „Sjezdovka Klínovec“ v etn zp sobu jeho

realizace za akceptovatelný a je možno o ekávat, že jeho realizace p i dodržení navržených
opat ení nebude p edstavovat nep ijatelné negativní vlivy na životní prost edí a ve ejné
zdraví.

6. Stanovisko p íslušného ú adu z hlediska p ijatelnosti vliv

zám ru na životní

prost edí s uvedením podmínek pro realizaci zám ru.
Na základ Oznámení vliv investi ního zám ru „Sjezdovka Klínovec“ na životní prost edí,
provedeného zjiš ovacího ízení, Dokumentace vliv na životní prost edí, posudku EIA a
k n mu dodaných vyjád ení a ve ejného projednání zám ru vydává Krajský ú ad Ústeckého
kraje jako p íslušný ú ad podle § 10 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní
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prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní
prost edí) v platném zn ní z hlediska hodnocení vliv zám ru na životní prost edí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k zám ru

VÝSTAVBA NOVÉ LANOVÉ DRÁHY A PRODLOUŽENÍ SJEZDOVKY SKI
AREÁLU KLÍNOVEC

IV. D vody souhlasného stanoviska
-

formulovaná opat ení pro období p ípravy, výstavby a provozu zám ru
omezí riziko o ekávaných vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví na
p ijatelnou míru

-

vlivy zám ru na soustavu Natura 2000 byly vylou eny stanovisky
kompetentních orgán

Toto stanovisko nenahrazuje vyjád ení dot ených orgán státní správy a p íslušná povolení
podle zvláštních p edpis .

------------------------------------------podpis a razítko p íslušného orgánu
Rozd lovník:

Datum zpracování posudku:
Jméno, p íjmení, bydlišt

21.6.2010
a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na

zpracování posudku:

RNDr. Alexander Skácel, CSc.

Podpis zpracovatele posudku:

_______________________
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Autorizace ke zpracování posudku:

.j. 3869/625/OPV/93, vydáno 29.3.1994

oprávn ní podle zákona 100/2001 Sb. a jeho prodloužení (uvedeno v p íloze)

VIII. P ílohy
1. Umíst ní zám ru „Sjezdovka Klínovec“
2. Podrobná mapa s vyzna ením trasy nové lanové dráhy (CLD)
3. Chrán ná území v okolí zám ru
4. Doklad o autorizaci zpracovatele posudku EIA
Titulní strana zprávy: Sou asný stav plochy sjezdové dráhy – okraj ur ený k áste nému
odlesn ní
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P íloha 1: Umíst ní zám ru „Sjezdovka Klínovec“
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P íloha 2: Podrobná mapa s vyzna ením trasy nové lanové dráhy
(CLD)

P íloha 3: Chrán ná území v okolí zám ru
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P íloha . 4: Doklad o autorizaci zpracovatele posudku EIA
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