
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
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Č.j.: KUOK 103200/2012 V Olomouci dne 6. 12. 2012
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Vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek
tel.: 585 508 632
fax: 585 508 424
e-mail: v.cvek@kr-olomoucky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název:
„Modernizace lyžařského areálu obec Kladky, okres Prostějov“

Kapacita (rozsah) záměru: 

Délka vleku: 680 m
Přepravní kapacita: 1200 osob/hod

Charakter záměru:

Navrhovaný vlek je umístěn v lyžařském areálu Kladky, rovnoběžně se stávajícím 
lyžařským vlekem, který však svou kapacitou nevyhovuje potřebám návštěvníků. Po 
realizaci záměru by se tak měl zvýšit komfort návštěvníků tohoto areálu, zvýšený počet 
návštěvníků však předpokládán není. Nově navrhovaný, cca 680 m dlouhý lyžařský vlek 
nahradí v denní době cca 450 m dlouhý stávající vlek. Přepravní kapacita se navíc zvýší 
ze současných cca 600 os/hod (stávající vlek) na cca 1 200 os/hod (nový vlek). Pro 
večerní lyžování bude sloužit stávající vlek se stávajícím osvětlením. Převýšení nově 
navrhovaného vleku bude z cca 610 m n.m. na cca 480 m n.m., délka sjezdovky bude 
cca 700 m. V současnosti je areál navštěvován přes týden cca 30 - 50 os/den, 
o víkendech až 400 os/den. Stávající sjezdová trať bude v horní a dolní části adekvátně 
prodloužena dle potřeby navrhovaného vleku.
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Umístění:

Kraj: Olomoucký
Obec: Kladky
Kat. území: Kladky

Zahájení realizace: 2013
Dokončení: 2013

Údaje o oznamovateli:

Obchodní firma: SNOWTECH s.r.o.

Sídlo: Palackého 339, 538 21 Slatiňany

Identifikační číslo: 287 69 601

Souhrnné vypořádání připomínek:
K záměru byla v zákonné lhůtě doručena vyjádření Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouckého kraje, Krajské 
hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územního pracoviště
Prostějov a České inspekce životního prostředí, OI Olomouc.

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody
Orgán ochrany přírody:
Zájmy ochrany přírody, jejichž ochrana je v kompetenci Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným záměrem negativně 
dotčeny.

NATURA 2000:
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 vydáno dne 
12. 10. 2012, č. j. KUOK 87062/2012

Oddělení lesnictví
Z navrženého záměru není zřejmé, k jak velkému záboru pozemků určených k plnění 
funkcí lesa (dále jen PUPFL) má dojít. Seznam parcel dotčených výstavbou uvedený 
v textové části je v rozporu a neodpovídá jak grafickému zákresu (Koordinační situace), 
tak i parcelám uvedeným v rozhodnutí o trvalém odnětí (Vyjádření č. 5). Konkrétně se 
jedná o parcelu č. 1309/16 v k.ú. Kladky, která je uvedena v rozhodnutí o trvalém odnětí 
PUPFL a je zakreslena i v grafické části (Koordinační situace), ale není uvedena v textové 
části ve výčtu parcel a nevztahuje se na ni ani vyjádření odboru výstavby Městského 
úřadu Konice. Z grafické části dále vyplývá, že budou odlesněny další lesní pozemky 
(trasa nového vleku), na které nebylo vydáno rozhodnutí o odnětí a tudíž nelze posoudit 
celkovou výši záboru lesních pozemků. V případě, že budou dotčeny pozemky určené 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_bas.cgi?ico=27770567&xml=2
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k plnění funkcí lesa o výměře větší jak 1 ha, bude v řízeních kompetentní Krajský úřad 
Olomouckého kraje. V případě výměry dotčených lesních pozemků do 1 ha bude opět 
příslušný Městský úřad Konice.
Při dalším postupu v rámci akce „Modernizace lyžařského areálu obec Kladky, okres 
Prostějov“ je třeba dodržet všechny podmínky stanovené platnou legislativou na úseku 
lesního hospodářství. 

Oddělení vodního hospodářství
Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti KÚOK, 
nejsou záměrem dotčeny. K vydání vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Konice, Odbor 
životního prostředí.

 Olomoucký kraj

Oznámení záměru obsahuje z našeho pohledu veškeré potřebné náležitosti, které záměr 
dostatečně objasňují. Jedná se o stavbu nového vleku délky 680 m a kapacitě 1200 
os/hod v souběhu se stávajícím vlekem (450 m, 600 os/hod) a prodloužení stávající 
sjezdové trati v lyžařském areálu Kladky (Zahálkovy skály, JV svah). 
Záměr není v rozporu se Zásadami územního rozvoje pro území Olomouckého kraje ve 
znění Aktualizace č. 1 (opatření obecné povahy čj.: KUOK 28400/2011 ze dne 22. 4. 2011, 
které nabylo účinnost 14. 7. 2011) a není v rozporu se strategickým dokumentem –
Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. 
Doporučujeme klást zvýšený důraz na ovlivnění krajinného rázu (PP Kladecko) a prověřit, 
zda parametry dopravní obslužnosti v předmětné lokalitě odpovídají velikosti a povaze 
záměru. 

 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 
pracoviště Prostějov

K zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení 
záměru „Modernizace lyžařského areálu obce Kladky, okres Prostějov“ zařazeného 
v kategorii II, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., oznamovatel SNOWTECH s.r.o., 
Palackého 339, Slatiňany, IČ 28769601, nemá orgán ochrany veřejného zdraví zásadní 
připomínky, a proto nepožaduje další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

 Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc

Po prostudování předloženého oznámení ČIŽP konstatuje, že nemá žádné připomínky a 
domnívá se, že záměr není nutné dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Závěr:

Záměr „Modernizace lyžařského areálu obec Kladky, okres Prostějov“ naplňuje dikci 
bodu 10.7. kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 
písm. b) a § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda 
záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován. 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany 
veřejnosti a dotčených orgánů státní správy nebyla vznesena žádná závažnější 
připomínka k uvažované investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Modernizace lyžařského areálu obec Kladky, okres Prostějov“

n e b u d e

p o s u z o v á n   p o d l e   c i t o v a n é h o   z á k o n a.

Zdůvodnění: 
K posuzovanému záměru nebyl vznesen veřejností ani dotčenými orgány státní správy 
žádný požadavek na jeho další posuzování dle zákona 100/2001 Sb. 
S přihlédnutím ke všem uvedeným okolnostem a při dodržení podmínek stanovených 
tímto závěrem zjišťovacího řízení nepovažuje krajský úřad další posuzování záměru za 
nutné a přínosné. 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení (správní řád) a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní 
správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dotčené obce (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 
cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě 
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. 

Zároveň žádáme dotčené obce o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této 
informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí 
a zemědělství.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence

odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky

 Obec Kladky, Kladky 19, 798 54 Kladky

 Olomoucký kraj

Dotčené správní úřady

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde 

 Městský úřad Konice, Odbor životního prostředí, Na Příhonech 405, 798 52 Konice

 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 
pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov

 ČIŽP OI, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Oznamovatel

 SNOWTECH s.r.o., Palackého 339, 538 21 Slatiňany

Zpracovatel oznámení

 Mgr. et Mgr. Josef Senčík, Průmyslová 465, 391 01 Planá nad Lužnicí

Na vědomí

 MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 
Vršovická 65, 110 00 Praha 10

 MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
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