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Posuzování vlivů na životní prostředí – závěr zjišťovacího řízení
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

„Lyžařský svah Křešín – zasněžovací systém“

Kapacita (rozsah) záměru Na stávajícím lyžařském svahu v Křešíně bude instalováno zařízení
na výrobu technického sněhu. Zasněžování bude prováděno 2
sněžnými kanony (přemístitelné), které budou napojené na potřebné
rozvody médií. Pro zasněžovací systém se uvažuje s přímým
odběrem vody z Martinického potoka, který je Evropsky významnou
lokalitou (EVL Martinický potok – CZ0613005) s předmětem ochrany
vrankou obecnou. Odběr vody je řešen tak, aby byl zachován
požadovaný minimální průtok Qmin=Q330d=60l/s pod odběrem. Voda z
odběrného objektu natéká do čerpací jímky, odtud je přečerpávána
do čerpací stanice (ČS), odtud čerpadlem je tlačena do trubního
rozvodu tlakové vody k přípojným místům – hydroboxům (5 ks), na
které mohou být kanóny libovolně napojeny.
Charakter záměru:

Umístění:

Předmětem záměru je instalace zařízení na výrobu technického
sněhu, což je spojeno s odběrem vody z místní vodoteče a jejím
čerpáním k zařízení na výrobu technického sněhu. Svah je
dlouhodobě užívaný jako lyžařský svah s dopravním zařízením –
lyžařským vlekem, osvětlením a objektem zázemí.
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ZÁVĚR:
Záměr „Lyžařský svah Křešín – zasněžovací systém“ naplňuje dikci bodu 10.7. Sjezdové tratě,
lyžařské vleky, lanovky a související zařízení, pro záměry kategorie II. v příloze č.1 zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 došel
příslušný úřad k závěru, že záměr
„Lyžařský svah Křešín – zasněžovací systém“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
-

-

-

-

-

Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů uvedených v bodu D.IV. oznámení EIA.
Během přestavby i během provozu bude se vznikajícími odpady nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech, z odpadů budou přednostně tříděny využitelné odpady.
Pokud dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které by měly obvod kmene ve 130
cm nad zemí větší jak 80 cm, musí si investor opatřit rozhodnutí o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les.
Stavební a dopravní mechanizmy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby
nedocházelo k případným úkapům či únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci
podzemních a povrchových vod.
V průběhu zkušebního provozu zasněžovacího systému bude provedeno měření hluku.
Hluk z provozu celého areálu (hluk z provozu zasněžovacího systému, hluk z provozu
rolby a vleku) při běžném provozu, musí prokazatelně plnit hygienické limity hluku v
nejbližších chráněných venkovních prostorech a v nejbližších chráněných venkovních
prostorech staveb v denní a noční době. Způsob měření a měřící místa budou
odsouhlaseny KHS před samotným měřením. Protokol o měření hluku bude předložen k
posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví.
Při provozu budou dodržována následující provozní opatření: V době noční nebude
používán sněžný kanón s ventilátorem, bude používán pouze tyčový kanón s připojením
na kterýkoli hydrobox ve vzdálenosti 40 m východně od hydroboxů. V době denní
nebude sněžný kanon s ventilátorem připojován na hydrobox HB1. Kanony budou
připojovány ve vzdálenosti 40 m východně od hydroboxů.
Pod odběrným objektem bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP), ve výši
Q330d dle hydrologických údajů o toku z ČHMÚ.
Do vody pro zasněžování nebudou přidávány žádné chemikálie, které by po odtání
sněhu mohly negativně ovlivnit jakost podzemních a povrchových vod.
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ODŮVODNĚNÍ:
Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) obdržel dne
9. 4. 2013 oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 na záměr „Lyžařský svah Křešín –
zasněžovací systém“. Dne 17. 4. 2013 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení,
proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. Krajský
úřad vzal v úvahu všechna vyjádření, která obdržel a vydal výše uvedený závěr.

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na výše uvedený záměr, který v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zpracoval Ing. Stanislav Postbiegl, AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, držitel autorizace pro
posuzování vlivů na ŽP, obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ú.p. Pelhřimov ze dne
13.5.2013
Záměr „Lyžařský svah Křešín – zasněžovací systém“ byl orgánem ochrany veřejného zdraví
posouzen především z hlediska vlivů na obyvatelstvo. Po prostudování podkladů k
předloženému záměru „Lyžařský svah Křešín – zasněžovací systém“ lze konstatovat, že výše
uvedený záměr není v rozporu se zájmy sledovanými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a proto
nepožadujeme předložený záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Požadujeme však v průběhu zkušebního provozu zasněžovacícho systému měřením hluku
doložit, že hluk z provozu celého areálu (hluk z provozu zasněžovacího systému, hluk z provozu
rolby a vleku) při běžném provozu, prokazatelně splní hygienické limity hluku v nejbližších
chráněných venkovních prostorech a v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb v
denní a noční době. Způsob měření a měřící místa budou odsouhlaseny KHS před samotným
měřením. Protokol o měření hluku požadujeme předložit k posouzení orgánu ochrany veřejného
zdraví.
Dále požadujeme, aby byla při provozu dodržována následující provozní opatření. V době noční
nebude používán sněžný kanón s ventilátorem, bude používán pouze tyčový kanón s připojením
na kterýkoli hydrobox ve vzdálenosti 40 m východně od hydroboxů. V době denní nebude
sněžný kanon s ventilátorem připojován na hydrobox HB1. Kanony budou připojovány ve
vzdálenosti 40 m východně od hydroboxů.
Městský úřad Pelhřimov, OŽP, ze dne 14.5.2013
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí obdržel dne 19. dubna 2013 od Krajského
úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí (dále jen KÚ) oznámení o zahájení
zjišťovacího řízení záměru "Lyžařský svah Křešín – zasněžovací systém" zpracované v rozsahu
přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. KÚ sděluje, že se jedná o záměr
dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č.100/2001 Sb., který bude podroben zjišťovacímu řízení podle §
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7 zákona. Předmětem posuzování je záměr instalace zařízení na výrobu technického sněhu pro
stávající lyžařský svah v Křešíně. Odběr vody pro výrobu sněhu bude z toku Martinického
potoka. Investorem záměru je sdružení TJ Start Lukavec.
Odbor životní prostředí Městského úřadu Pelhřimov – bez připomínek.
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽP, Oddělení ochrany přírodních zdrojů, ze dne 13.5.2013
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny sděluje, že nepožaduje další posuzování dle zákona EIA, protože dle
našeho názoru je (dokumentace) dobře a dostatečně podrobně zpracována. Bez výjimky k
zásahu do přirozeného vývoje vranky obecné (předmět ochrany v EVL Martinický potok) nelze
záměr realizovat, proto bude vše ještě detailně posuzováno a řešeno v následných řízeních (dle
§ 56 odst. 1 a 2, § 4 odst. 2 a § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody).
Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, ze dne 6.5.2013
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod, k
zahájení zjišťovacího řízení záměru „Lyžařský svah Křešín – zasněžovací systém“.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
Z hlediska ochrany vod nejsou k záměru připomínky. OOV nepožaduje pokračování v procesu
EIA. Pouze upozorňujeme, že odběr vod je předmětem povolení vydávaným vodoprávním
úřadem (MěÚ Pacov) a navrhovaná stavba je vodním dílem, k němuž vydává povolení též
vodoprávní úřad.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
Předložené oznámení řeší výstavbu zasněžovacího systému na stávajícím lyžařském svahu
Křešín. V kapitole „B.III.3 Odpady“ uvedeného oznámení je uveden jednak výčet odpadů, jejichž
vznik je možné předpokládat při výstavbě zasněžovacího systému, tak i při následném provozu
lyžařského svahu, včetně způsobu jejich likvidace.
V případě přebytků výkopových zemin v průběhu výstavby zasněžovacího systému inspekce
upozorňuje na nutnost dodržování vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že s nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě
souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.
Z hlediska odpadového hospodářství nemáme krom výše uvedeného závažných připomínek.
Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Z hlediska ochrany lesa nemáme k uvedenému záměru žádné připomínky. Oddělení ochrany
lesa nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Předmětem záměru je instalace zařízení na výrobu technického sněhu, což je spojeno s
odběrem vody z místní vodoteče a jejím čerpáním k zařízení na výrobu technického sněhu.
Záměr je umístěn v k.ú. Křešín u Pacova jižně od obce na severním svahu údolí Martinického
potoka. Svah je dlouhodobě užívaný jako lyžařský svah s dopravním zařízením – lyžařským
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vlekem, osvětlením a objektem zázemí. Pro zasněžovací systém se uvažuje s přímým odběrem
vody z Martinického potoka, který je evropsky významnou lokalitou (EVL) „Martinický potok –
CZ0613005“ s předmětem ochrany vrankou obecnou. K záměru vydal Krajský úřad kraje
Vysočina dne 20. 7. 2012 stanovisko k dotčení EVL č. j. KUJI 49817/2012 OŽP 60/2012/Vac/45,
ve kterém konstatoval, že nelze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany a
celistvost EVL ani ptačí oblasti. Vzhledem k této skutečnosti nechal předkladatel záměru (TJ
Start Lukavec) vypracovat v souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), posouzení vlivu záměru na EVL a ptačí
oblasti.
Dle tohoto posouzení patří mezi hlavní faktory ohrožující populaci předmětu ochrany EVL
(vranky obecné) přerušení říčního kontinua (vytvoření migrační bariéry), technická úprava toku
(např. dláždění dna, těžba substrátu), znečištění vody, odběr vody (např. malé vodní elektrárny,
ale i pro účely zasněžování) a rybářské hospodaření (nadměrné vysazování lososovitých ryb). V
kapitole 4 posouzení jsou pak hodnoceny jak přímé, tak nepřímé vlivy záměru na předmět
ochrany. V podstatě u všech vlivů zpracovatel posouzení konstatuje, že při akceptování a
dodržení opatření, která navrhuje (např. záchranný odlov; provádění prací až po 1. 8.; úprava
odběrného místa tak, aby nedošlo k vytvoření příčného prahu, a aby byl zajištěn minimální
průtok pod odběrem ve výši Q330d, který v tomto případě činí 60 l/s; instalace česlí, která
zabrání průniku živočichů do odběrného objektu, atd.) dojde k mírně negativnímu předmětu
ochrany. Při hodnocení vlivů na celistvost EVL zpracovatel posouzení konstatuje, že vliv záměru
na celistvost EVL bude mírně negativní. S odkazem na ustanovení § 45h a 45i zákona, se pak v
závěru posouzení uvádí, že hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na předmět
ochrany ani celistvost EVL.
Záměr se nedotýká žádného jiného zvláště chráněného území či přírodního parku, avšak dotýká
se prvku územního systému ekologické stability - regionální biokoridor č. 408 a významných
krajinných prvků vodní tok a údolní niva.
Je rovněž zřejmé, že se záměr přímo dotýká zvláště chráněného druhu vranka obecná, zvláště
chráněné druhy rostlin by neměly být dotčeny.
Na několika místech se v záměru i posouzení vlivu záměru na EVL konstatuje, že nebude nutné
kácení dřevin rostoucích mimo les. Při šetření inspekce dne 24. 4. 2013 bylo zjištěno, že na
pozemku p. č. 1424 (v místech, kde by měl být realizován odběrný objekt) došlo v poměrně
nedávné době ke skácení 5 ks vzrostlých dubů.
Inspekce upozorňuje, že dle ustanovení § 45i odst. 9 zákona, pokud posouzení prokáže
negativní vliv (tzn. i vliv mírně negativní, protože v tomto odstavci se o významnosti vlivu
nehovoří) na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti EVL, lze schválit jen variantu s
nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího
veřejného zájmu. V tomto smyslu lze podle inspekce mít důvodnou pochybnost o tom, že
veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, a to zejména s přihlédnutím k rozsahu
dotčení zájmů ochrany přírody – EVL, zvláště chráněný druh, územní systém ekologické
stability, významné krajinné prvky a již provedené zřejmě stavbou vyvolané pokácení vzrostlých
stromů, jejichž pařezy měly průměry 78 - 95 cm.
Vzhledem k těmto skutečnostem inspekce požaduje další pokračování procesu EIA, v rámci
kterého by mělo být zpracováno detailnější hodnocení vlivu záměru na dotčené předměty
ochrany přírody.
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Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje
pokračovat v procesu EIA.

Vypořádání krajského úřadu s připomínkami
Předložené oznámení bylo zpracováno s náležitostmi podle příl. č. 3 zákona. Oznámení bylo
doplněno o Posouzení vlivu záměru „Lyžařský svah Křešín - zasněžovací systém“ na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, které bylo zpracováno autorizovanou osobou. V rámci posouzení vlivu byl
proveden podrobný průzkum území, průzkum vodního prostředí Martinického potoka v délce cca
300 m v okolí navrženého odběrného místa, který navázal na dřívější inventarizační průzkumy z
toku Martinického potoka z roku 2006 a 2007. Biota, historie využití zájmového území a
ohrožující faktory působící v dotčeném území provozovatele lyžařského areálu konzultoval s
pracovníky AOPK ČR – středisko Havlíčkův Brod, Krajského úřadu kraje Vysočina, místním
hospodářem ČRS. Na základě předjednání bylo vyhledáno optimální místo odběrného objektu a
jeho řešení bylo navrženo takové, aby nedocházelo k přerušení říčního kontinua. Toto nové
projektové řešení je předmětem oznámení a posouzení.
Vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
konstatuje, že hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na předmět ochrany – vranku
obecnou ani na celistvost evropsky významné lokality Martinický potok ani na ostatní lokality
soustavy Natura 2000.“ Závěr o negativním vlivu na předmět ochrany, a to ani o minimálním
vlivu nehovoří.
Oznámení záměru tedy obsahuje dostatečný obsah informací o území a dalším pokračováním
procesu EIA žádné nové významné skutečnosti zjištěny nebyly. Městský úřad Pelhřimov, Odbor
životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody ani Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor
životního prostředí, oddělení ochrany přírodních zdrojů nepožaduje provedení podrobnějšího
biologického průzkumu a zpracování oznámení považují za dostatečně důkladné.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona,
zejména:
Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci:
Jedná o záměr, který bude realizován v k.ú. Křešín u Pacova, jižně od obce na severním svahu
údolí Martinického potoka. Svah je dlouhodobě užívaný jako lyžařský svah s dopravním
zařízením – lyžařským vlekem, osvětlením a objektem zázemí.
Závažnosti vlivů:
Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených
správních úřadů jsou řešena podmínkami závěru zjišťovacího řízení.
Vyjádření veřejnosti a občanských sdružení nebylo obdrženo.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
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Krajský úřad závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese
http://www.cenia.cz/eia , kód záměru VYS666
Obec Křešín jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o
neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem). Doba
zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Současně žádáme Obec Křešín o neprodlené vyrozumění o dni vyvěšení této informace
krajskému úřadu a to písemně, prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailovou zprávou
(posta@kr-vysocina.cz).

Ing. Milan Křížek
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník: (DS)
Dotčené územní samosprávné celky
1) Obec Křešín, Křešín 42, 39424 Křešín u Pacova
2) Kraj Vysočina, zastoupený odb. životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina – zde
Dotčené správní úřady
3) Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
4) Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 393 01Pelhřimov
5) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, Bělohradská 3304, 580 01 H.Brod
6) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 1739,
393 01 Pelhřimov
Na vědomí
7) Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
8) Městský úřad Pacov, stavební úřad, nám. Svobody 320, 39501 Pacov
9) Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
10) TJ Start Lukavec, Lukavec u Pacova, PSČ 394 26
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