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Lyžařský areál Armáda v Dolní Lomné – poskytnutí informací
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy jako orgán státní správy ochrany přírody,
příslušný podle ustanovení § 78 odst.1 zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny
v platném znění (dále jen „zákon“), na základě vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne
7.1. 2013 sděluje k jednotlivým dotazům následující:
1. Správa CHKO Beskydy nevedla a nevede žádné řízení o povolení nové sjezdové trati, a
to ani o žádosti (majitel lyžařského areálu žádnou nepředložil), ani z vlastního podnětu
(řízení o pokutě a uložení nápravných opatření vede ČIŽP - nyní ve stadiu probíhajících
kontrol a zjišťování stavu, vzhledem k obstrukcím majitele a provozovatele ski areálu se
jedná o komplikovaný případ). Veškeré zásahy spojené s budováním nové sjezdové trati
jsou tedy nedovolené, realizovány protiprávně.
2. Nedovolené zásahy jsou v rozporu nejméně s těmito ustanoveními zákona
č.114/1992 Sb. (uveden jen výtah ze zákona, nikoli přesné citace):
§ 4 odst. 2 - VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením,
odst. 3 – nutný souhlas orgánu OP k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5
ha,
§ 5 odst. 3 – povinnost právnických osob počínat si při provádění stavebních prací tak,
aby nedocházelo k nadměrnému úhynu nebo zraňování rostlin a živočichů nebo ničení
jejich biotopů,
§ 7 odst. 1 – dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním a ničením
(ve spodní části nové i stávající sjezdovky došlo ke kácení i mimolesní zeleně, povolení
by měl vydat Obecní úřad Dolní Lomná),
§ 8 odst. 1 – ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které přesahují stanovené
parametry, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (obec),
§ 12 odst. 2 – k umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by
mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu OP,
§ 26 odst. 3, písm. a) – na území 2. zóny CHKO je zakázáno hospodařit způsobem
vyžadujícím intenzivní technologie, které mohou způsobit podstatné změny v biologické
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rozmanitosti anebo nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim či provádět
terénní úpravy značného rozsahu ,
§ 44 - k porušení tohoto ustanovení zákona de facto nedošlo, protože příslušný stavební
úřad nevede řízení o povolení stavby nové sjezdové trati (předpokládáme, že o to nebyl
požádán), Správa CHKO Beskydy nevydávala v této věci závazné stanovisko podle § 44,
bez něhož nelze učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, souhlas nebo stavební
povolení, či povolení k provedení terénních úprav atd.
§ 45i – každý, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo záměr podle § 45h odst. 1, je povinen
předložit tento záměr orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně
nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost EVL nebo ptačí oblasti; Správa CHKO Beskydy nebyla požádána investorem
akce o vydání stanoviska podle § 45i k budování nové sjezdovky, pouze k výměně
stávajícího vleku za lanovou dráhu na staré sjezdové trati (ve stejné trase a na stejných
betonových patkách),
§ 49 odst. 1 (?) - ochrana zvláště chráněných rostlin; z důvodu chybějícího biologického
průzkumu lokality před realizací záměru nelze potvrdit, ani vyloučit zničení zvláště
chráněných druhů rostlin,
§ 50 odst. 1 a 2 - ochrana zvláště chráněných živočichů. Stejně jako v případě zvláště
chráněných rostlin z důvodu chybějícího biologického průzkumu lokality před realizací
záměru nelze potvrdit, ani vyloučit zničení zvláště chráněných druhů živočichů. Přesto
minimálně v případě silně ohrožené ještěrky živorodé máme údaje o výskytu přímo
z trasy nově budované sjezdovky,
3. V záležitosti velmi složitého a rozsahem zcela ojedinělého případu vede řízení ČIŽP,
pracoviště Ostrava – došlo zde k porušení několika zákonů na úseku ochrany životního
prostředí (vedle zákona o ochraně přírody minimálně také lesního zákona). Policie ČR
navíc řeší, zda se jedná či nejedná o spáchání trestného činu. Správa CHKO Beskydy
poskytla ČIŽP k případu požadované informace, samostatně ale řízení nevede.
4. Viz odpověď u bodu 3.
5. V záležitosti nedovolených zásahů v místech nepovolené sjezdovky vede řízení
represivní složka státní správy na úseku ochrany životního prostředí, tj. ČIŽP. Správa
CHKO Beskydy řízení a tedy ani spis nevede.
Poznámka: Vaši žádost o poskytnutí informací neposuzujeme podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale vzhledem k charakteru požadovaných
informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (viz § 2
tohoto zákona), tedy i se stanovenou lhůtou na vyjádření v délce 30 dnů (viz § 7 zák.
č.123/1998 Sb.).
S pozdravem
„otisk úředního razítka“

Mgr. František Jaskula
VEDOUCÍ SPRÁVY
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