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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Výroková část
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: Výměna technologie lyžařského vleku za
lanovou dráhu Studenov - Hranice. Zařazení dle kategorie II, bodu 10.7 „Sjezdové tratě, lyžařské
vleky, lanovky a související zařízení“.
2. Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je výměna technologie stávajícího vleku Tatrapoma za technologii dvousedačkové lanové
dráhy Garaventa 2CLF (dále LD) ve stejné trase a délce a s maximálním využitím stávajícího
zázemí a zařízení. Stavba se nalézá nad centrální částí města Rokytnice nad Jizerou, v dolní části
lokality Studenov. Kapacita lanovky je 1000 přepravených osob za hodinu.
3. Umístění záměru: kraj: Liberecký
obec: Rokytnice nad Jizerou
k. ú.: Dolní Rokytnice
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je změna technologie, jež nevyvolává potřebu realizace jiných záměrů. Mechanizace
nutná pro výstavbu LD se bude pohybovat pouze v trase stávajícího lyžařského vleku. Lanová dráha
se nalézá poblíž centra, dle územního plánu je umístěna v plochách vymezených pro sjezdové
lyžování. V blízkém okolí se nachází několik dalších lanových drah (lyžařských vleků) či je jejich
výstavba plánována. Kumulace s dalšími záměry vzhledem k charakteru posuzovaného záměru,
který spočívá pouze ve změně technologie, nenastane.
5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Prostor stavby je určen nynější existencí lyžařského vleku, v jehož trase dochází pouze k výměně
technologie za technologii sedačkové lanové dráhy. Lanová dráha je horským dopravním zařízením
určeným pro přepravu lyžařů a sportující veřejnosti, v tomto případě pouze se zimním provozem. V
daném prostoru lanová dráha nepůsobí rušivě proti horizontu (vysoký lesní porost) a výška
nepřesahuje 13 m. V rámci záměru se jedná o instalaci starší lanové dráhy Garaventa 2CLF na
místo stávajícího lyžařského vleku, který bude demontován. Stavební připravenost je dána
technologií a spočívá pouze ve výstavbě nových betonových patek pro jednotlivé podpěry, poháněcí
a vratnou stanici a mobilní buňky. Zařízení pro obsluhu, velín a elektrorozvaděč bude umístěno v
nových mobilních buňkách o rozměrech 3 x 2,5 metru. Ostatní související objekty (turniketový
vstup, obslužné objekty, el. přípojka, rozvody technického zasněžování apod. zůstává původní a
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nebude měněno. Stavba splňuje obecně technické požadavky na výstavbu tohoto druhu staveb.
Specifické podmínky stanoví povolující orgán- Drážní úřad Praha.
Zemní práce, spojené s výstavbou lanové dráhy se týkají pouze nových patek podpěr, stanic vleku a
podpěr mobilních buněk. Stávající vlek bude demontován a patky v úrovni nivelety zasypány
zeminou. Jiné bourací práce nejsou vyžadovány. Ke kácení dřevin nedojde. Stávající technologie
lyžařského vleku bude rozebrána a odvezena. Konečné terénní úpravy budou provedeny okolo
nových patek a koncových stanic dosypáním zeminy do nivelety terénu. Žádné další související
stavby nebudou budovány.
Technické údaje
Typ zařízení: sedačková lanová dráha Garaventa 2CLF
Převýšení: 51,5 m
Průměrný sklon: 14 %
Kapacita zařízení: 1000 os/hod
Dopravní rychlost: 2,3 m/s
Způsob uchycení sedaček: pevný
Počet cestujících na sedačce: 2 osoby
Tažná větev: levá
Počet obsluhujícího personálu: 4 osoby
Šikmá délka trasy: 367 m
Vodorovná délka: 363 m
Počet podpěr na trase: 8
Příkon pohonu 35 kW
Poháněcí stanice, napínání: dolní
Časový interval: 7,2 s
Doba jízdy: 2,7 min.
Vzdálenost mezi sedačkami: 16,6 m
Počet sedaček: 45 ks
6. Obchodní firma oznamovatele: Petr Udatný
7. IČ oznamovatele: 42190967
8. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Horní 640, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
9. Zpracovatel dokumentu oznámení: RNDr. Adam Véle, Ph.D.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem
k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství (dále jen „krajský úřad“).
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených územních
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad
uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona
na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Výměna technologie lyžařského vleku za lanovou
dráhu Studenov – Hranice“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován
podle zákona.
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Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 13. 7. 2017 od pana Petra Udatného dokument oznámení, který zpracoval
RNDr. Adam Véle, Ph. D. podle přílohy č. 3 zákona. Přílohou oznámení bylo sdělení Městského
úřadu v Rokytnici nad Jizerou - stavebního úřadu č. j.: MURJ/1278/2017 ze dne 10. 3. 2017. Ve
spisovém materiálu je rovněž stanovisko Správy Krkonošského národního parku z hlediska § 45i
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č. j.:
KRNAP/02156/2017 ze dne 13. 3. 2017.
Krajský úřad rozeslal dopisem ze dne 17. července 2017 dokument oznámení spolu s žádostí
o vyjádření Městu Rokytnice nad Jizerou, Městskému úřadu v Jilemnici, odboru životního
prostředí, Krajské hygienické stanici LK, územnímu pracovišti v Semilech, České inspekci
životního prostředí, OI Liberec, České inspekci životního prostředí, OI Hradec Králové a Správě
KRNAP. Dokument oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 17.
července 2017, rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do
dokumentu oznámení nahlížet. V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující
vyjádření:
Krajská
hygienická
stanice
LK,
územní
pracoviště
Semily
č. j.: KHSLB 15566/2017 ze dne 3. 8. 2017, Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec č. j.:
ČIŽP/51/2017/100 ze dne 2. 8. 2017, Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové č. j.:
ČIŽP/45/2017/159 ze dne 21. 7. 2017 a Správa krkonošského národního parku č. j. KRNAP
06370/2017 ze dne 2. 8. 2017. Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů Krajského
úřadu LK bez zásadních připomínek. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Krajská hygienická stanice LK, ÚP Semily nenavrhuje posuzovat záměr v celém procesu
posuzování vlivů dle zákona. Záměr je z hlediska hodnocení zdravotních rizik za přijatelný.
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec nepovažuje za nutné uvedený záměr posuzovat
podle zákona.
Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové nepovažuje za nutné uvedený záměr
posuzovat podle zákona.
Správa KRNAP s výše uvedeným hodnocením vlivů záměru souhlasí. Dle oznámení záměru dle §
6 a přílohy č. 3 zákona (Véle, červenec 2017) je rozsah vlivu záměru na životní prostředí z pohledu
únosnosti prostředí přijatelný. Dle autora oznámení se na území záměru nevyskytují žádná přírodní
stanoviště soustavy Natura 2000 ani žádné další předměty ochrany soustavy Natura 2000 v
Evropsky významné lokalitě Krkonoše nebo Ptačí oblasti Krkonoše. Poblíž trasy zamýšlené lanové
dráhy se nacházejí jedinci zvláště chráněného druhu prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).
Tito jedinci však nebudou dotčeni při dodržení níže uvedených podmínek. Stejně tak záměrem
nebudou reálně dotčeni jedinci čmeláků rodu Bombus nebo vlaštovky obecné (Hirundo rustica) –
dalších zvláště chráněných druhů, kteří se na území záměru vyskytují. Záměr dále nebude mít dle
autora oznámení významný vliv na krajinný ráz území, protože nedojde ke změně využití pozemku
a přítomnosti dalších lanovek a vleků v okolí. Lanová dráha navíc nebude při pohledu z dálky
působit rušivě, protože nebude převyšovat okolní letní porosty. Záměr zasahuje do nadregionálního
biokoridoru ÚSES, ten však nebude dle autora oznámení dlouhodobě narušen.
Upozorňuje však, že součástí dokumentace předložené k územnímu řízení musí být konkrétní
opatření k eliminaci vlivu záměru na zvláště chráněný druh prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
a další složky přírodního prostředí. Tato opatření by měla vycházet z opatření doporučených v
předloženém oznámení. Za nejpodstatnější považuje jednoznačné a detailní vymezení plochy
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staveniště, ze kterého bude zřetelné, zda může dojít k dotčení jedinců prstnatce májového
(Dactylorhiza majalis) či nikoliv. V případě, že nebude možnost ovlivnění naprosto jasně vyloučit,
bude muset předkladatel záměr požádat o výjimku ze zákazů pro zvláště chráněné druhy rostlin dle
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb. Z těchto důvodů požaduje plochu staveniště vymezit ve spolupráci s
autorem oznámení. Dalším nutným opatřením, které bude minimalizovat vliv záměru na luční
porost a půdu, je provedení záměru na posečeném drnu a pečlivé vysbírání kamenů a zbytků
materiálu z lučního porostu po provedení stavebních prací. Zbylá zemina z výkopů bude odvezena
na řádnou skládku, nebo bude použita způsobem odsouhlaseným Správou KRNAP. Stávající patky
požaduje zasypat množstvím zeminy tak, aby jejich výskyt nebránil dalšímu obhospodařování
pozemků. Revitalizaci lučního porostu na obnažené půdě požaduje Správa KRNAP provést osevní
směsí „Speciální směs pro Krkonoše č. 2 – mezotrofní“ nebo jinou komerční směsí, která složením
odpovídá
požadavkům
dle
metodiky
Správy
KRNAP,
viz
leták
http://www.krnap.cz/data/Files/downloads/zatravnovani-web2016_147817454491.853.pdf.
Vypořádání krajského úřadu:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajský úřad
Z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje na nesrovnalost v kap. III. 3 Odpady - ve větě
„Vzniklé odpady budou přednostně vytříděny ….“ - správně má být využity (vytříděny musí být
vždycky).
Vypořádání krajského úřadu:
Jedná se o upozornění vyplývající z platné legislativy.
Z hlediska zájmů státní památkové péče upozorňuje, že území celé České republiky je považováno
podle platných zákonů za území s archeologickými nálezy, přičemž záměr „Výměna technologie
lyžařského vleku za lanovou dráhu Studenov – Hranice“ se nachází v archeologickém území
III. kategorie. V případě jakýchkoliv zemních prací, zasahujících do stávajícího terénu, je stavebník
povinen, dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, oznámit svůj záměr již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky, Praha, v. v. i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1).
Vypořádání krajského úřadu
Z hlediska státní památkové péče se jedná o upozornění vyplývající z platné legislativy.
Z hlediska svých svěřených kompetencí z hlediska zdravotnictví a územního plánování, cestovního
ruchu, životního prostředí a zemědělství - z hlediska lesů, ochrany přírody a krajiny, ochrany
ovzduší neuplatňuje k předloženému oznámení žádné připomínky.
Všechna doručená vyjádření od dotčených správních úřadů budou oznamovateli předána spolu
s tímto rozhodnutím. Dotčená veřejnost definovaná v § 3 odstavci i) zákona se k záměru
nevyjádřila.
Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiné
následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:
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I. Charakteristika záměru
Záměr je situován na pozemky p. č. 1914/16, 2967/1, 1915/1, 1901/5 a 1901/6 v k. ú. Dolní
Rokytnice. Stavba se nalézá nad centrální částí města Rokytnice nad Jizerou, v dolní části lokality
Studenov. Území spadá do zastavěné části města s návazností na další sportovní plochy Studenov.
Zájmový prostor je využíván k lyžařským aktivitám a lanová dráha bude nahrazovat pouze stávající
lyžařský vlek. Záměrem je tedy jen změna technologie, jež nevyvolává potřebu realizace jiných
záměrů. Svahy v okolí Rokytnice nad Jizerou jsou tradičně využívány ke sjezdovému lyžování.
Přínosem záměru je zvýšení komfortu a bezpečnosti návštěvníků, snížení nákladů na údržbu
stávajícího technicky zastaralého lyžařského vleku.
II. Umístění záměru
Umístění ve vztahu ke katastru nemovitostí
Záměr bude umístěn v k. ú. Dolní Rokytnice na pozemku p. p. č. 1934/14, 1934/16, 2967/1, 1915/1,
1901/5 a 1901/6. Areál se nachází nad centrální částí města Rokytnice nad Jizerou, v dolní části
lokality Studenov. Území se nachází v zastavěné části města a návazností na další sportovní plochy
Studenov. Zájmové území je využíváno k lyžařským aktivitám a navrhovaná lanová dráha bude
nahrazovat stávající lyžařský vlek.
Umístění ve vztahu k ÚP
Záměr nevyvolá žádné změny, které by ovlivnily územní plán. Regulační plán pro danou lokalitu
není vypracován. Vyjádření Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou – stavebního úřadu ve
vztahu k ÚP je přílohou oznámení. Navrhovaný záměr je v souladu s Územním plánem Rokytnice
nad Jizerou.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo
S provozem záměru nejsou spojeny žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Záměr nebude při své
realizaci ani provozu produkovat emise do ovzduší, které by mohly mít prokazatelný vliv na veřejné
zdraví. Během výstavby může být dočasně snížen faktor pohody pro obyvatelstvo pohybující v blízkém
okolí záměru a silnice, po níž bude jezdit stavební mechanizace, která bude produkovat emise ze
spalovacích motorů a hlukové emise.
Vlivy na kvalitu ovzduší
Záměr neovlivní klimatické podmínky. Kvalita ovzduší bude nepatrně změněna v době výstavby.
Záměr není spojen s významnými vlivy na ovzduší.
Vlivy prostřednictvím změn akustické situace
Během výstavby dojde ke zvýšenému pohybu mechanice. Limitní hodnoty pro výstavbu podle
nařízení vlády č. 272/2001 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen
nařízení vlády), nebudou překročeny během stavby ani užívání LD. Při hlukovém posouzení bylo
zjištěno, že hladina akustického tlaku ve strojovně odpovídá 78,7 dB, v prostoru nástupu lyžařů na
lanovou dráhu je 71,5 dB. Ve vzdálenosti 55 m hladina hluku činí 46,9 dB. Nejbližší obytná budova
se nachází 112 m od záměru, tedy ve vzdálenosti, kde lze očekávat ještě nižší hladinu hluku.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzdálenosti obytných budov od záměru lze
předpokládat, že při budoucím provozu lanovky bude v nejbližším chráněném venkovním prostoru
stavby rodinného domu č. p. 209 splněn hygienický limit hluku stanovený nařízením vlády.
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Vlivy na povrchové a odpadní vody
Záměr není během výstavby ani provozu spjat s produkcí odpadních vod. Dešťové vody nebudou
zadržovány ani odváděny mimo území.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, včetně půdy
Vlivy na horninové prostředí jsou s přihlédnutím k charakteru záměru nevýznamné. Mírně bude do
horninového prostředí zasaženo při výstavbě betonových patek. Při výstavbě budou použity běžné
stavební materiály nakoupené v maloobchodní síti. Jejich spotřeba je v porovnání s toky materiálu
ve stavebnictví zanedbatelná.
Se záměrem je spojen trvalý zábor půdy o rozloze cca 41 m2, který lze považovat za přijatelný.
Jedná se pozemky TTP. Zároveň dojde k odstranění stávajících patek a navrácení plošek do ZPF a
to v rozsahu cca 10 m2. Záměr nebude nijak ovlivňovat půdy nacházející se v jeho okolí (např.
znečištěním, splachy živin apod.).
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Lokalita se nachází na území EVL Krkonoše, v ochranném pásmu Krkonošského národního parku.
Vliv záměru (pojezd techniky) je srovnatelný s běžným zemědělským obhospodařováním pozemku.
V ploše záměru a jejím okolí byl zjištěn výskyt tří zvláště chráněných druhů (čmeláci Bombus sp.,
vlaštovka obecná, prstnatec májový).
Prstnatec májový se nachází mimo plochu záměru a pokud se technika při stavbě LD bude
pohybovat v určené trase (nebude vjíždět do okolní louky) nebude záměrem nijak ovlivněn.
Čmeláci rodu Bombus v území sbírají potravu a záměrem nebudou nijak ovlivněni, mimo jiné proto,
že záměr bude uskutečněn mimo dobu aktivity čmeláků. Vlaštovka obecná nad územím pouze
přelétávala a záměrem nemůže být nijak ovlivněna.
Natura 2000
Správa KRNAP ve svém vyjádření č. KRNAP 02156/2017, ze dne 13. 3. 2017 uvádí, že lze
vyloučit, že záměrem může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
EVL Krkonoše nebo PO Krkonoše.

Vlivy na významné krajinné prvky, ÚSES
Záměr se nachází v ploše nadregionálního biokoridoru ÚSES, který však nebude změnou lyžařského
vleku za lanovou dráhu nijak narušen. Žádný významný krajinný prvek nebude záměrem přímo ani
nepřímo ovlivněn.
Vlivy na zvláště chráněná území
Přestože se záměr nachází na území ochranného pásma KRNAP lze konstatovat, že záměr nebude mít
na zvláště chráněná území, jejich rozlohu funkčnost a důvody vyhlášení téměř žádný negativní vliv.
Vlivy na krajinný ráz
Výstavbou LD nedojde ke změně ve využití pozemku. Výměna vleku za lanovou dráhu nebude mít
významnější vliv na vnímání krajinného rázu, neboť z větší vzdálenosti nebude rozeznatelná a výška
lanové dráhy nebude převyšovat okolní lesní porosty. Vzhledem k přítomnosti dalších vleků, lanových
drah a sjezdovek je již nyní celý svah obyvateli a návštěvníky vnímán jako sportoviště.
Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky
Záměr nijak neovlivní kulturní památky, archeologicky ani kulturně významné lokality či stavby.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS V, Liberec
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83
odstavcem 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů
ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená
veřejnost předložit v odvolání.
Město Rokytnici nad Jizerou (jako dotčený územní samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Město Rokytnici nad Jizerou žádáme, aby nám zaslala písemné
potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce.
Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu a na úřední desce Města
Rokytnice nad Jizerou s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze
vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje.
S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních deskách, v daném případě na úřední desce Města
Rokytnice nad Jizerou, zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu
nespojuje.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
Dotčené územně samosprávné celky:
1. Liberecký kraj - zde vnitřním sdělením
2. Město Rokytnice nad Jizerou

DS

Dotčené správní úřady:
1. Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí
2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Semily
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec
4. Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové
5. Správa KRNAP

DS
DS
DS
DS
DS

Oznamovatel:
1. Petr Udatný, Horní 640, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
Na vědomí:
1. MŽP ČR, Odbor EIA a IPPC, Praha
2. Městský úřad Jilemnice, stavební úřad
DS – doručováno do datové schránky
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