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Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
Rožnov pod Radhoštěm
75661

Olomouc, 24. 2. 2013

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k zahájenému řízení (č.j. 5456BE2012) ze dne 16.1.2013 o
povolení výjimky ze zákazu dle § 26 odst. 1, písm. c) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny k vjezdu sněžného skútru a dvou roleb ve vymezené oblasti hotelu
Excelsior a SKY areálu Armáda v k.ú. Dolní Lomná.
Hnutí DUHA nesouhlasí s povolením výjimky ze ze zákazu dle § 26 odst. 1, písm. c) zákona
č.114/1992 Sb z důvodu závažného porušení několika zákonů, kterého se dopustila soukromá
společnost Capital group Service, která provozuje SKY areál Armáda.
1) Výjimka byla požádána na vjezd sněžného skútru a dvou roleb na sjezdovku, která byla
vybudována ilegálně, čemuž předcházelo ilegání vykácení zhruba 1,5 hektarů lesa a
provedení terénních úprav za účelem provozu nové sjezdové tratě. Parcely č. 718/5, 718/6,
718/5, 718/9, 718/35, 718/34, 1407/18, 1407/11, jsou však i ke dnešnímu dni vedeny jako
lesní pozemky. Z tohoto důvodu není možné výjimku k vjezdu těchto strojů udělit. Navíc
tímto došlo k porušení dalších dvanácti ustanovení zákona o ochraně přírody a
krajiny (zákon č.114/1992 Sb.):
a) § 4 odst. 2 - VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Dotčené lesní porosty se
nachází na území soustavy NATURA 2000, konkrétně v EVL Beskydy a Ptačí oblasti Beskydy.
b) § 4 odst. 3 - nutný souhlas orgánu OP k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha.
Společnost si však o souhlas k odlesňování nepožádala.
c) § 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.
Vykácením velké plochy lesa však nutně došlo k ničení biotopů např. pro druhy ptáků, kteří jsou
předmětem ochrany v Ptačí oblasti Beskydy. Jedná se především o jeřábka lesního, kulíška
nejmenšího a datla černého.
d) § 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.
e) § 8 odst. 1 – ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které přesahují stanovené parametry, je
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Společnost si však o souhlas k těmto zásahům
nepožádala.
f) § 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. Společnost o souhlas nepožádala.
g) § 26 odst. 3, písm. a) – na území 2. zóny CHKO je zakázáno hospodařit způsobem
vyžadujícím intenzivní technologie, které mohou způsobit podstatné změny v biologické
rozmanitosti anebo nevratně poškozovat půdní povrch, měnit vodní režim či provádět terénní
úpravy značného rozsahu. Rozsáhlým kácením a následnými terénními úpravami došlo k porušení
tohoto ustanovení.

h) § 44 – souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích a území národních parků
a chráněných krajinných oblastí. Nelze bez souhlasu orgánu ochrany přírody vydat rozhodnutí o
umístění, povolení či změně v užívání stavby. Společnost stavební úřad nepožádalao povolení
stavby (čimž nová sjezdovka bezesporu je) a proto se také Správa CHKO Beskydy nemohla k této
věci vyjádřit.
ch) § 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 však 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)
i) § 49 odst. 1 - ochrana zvláště chráněných rostlin. Před realizací záměru investor neprovedl
biologický průzkum, takže nelze vyloučit zničení zvláště chráněných druhů rostlin.
j) § 50 odst. 1 a 2 - ochrana zvláště chráněných živočichů. Před realizací záměru investor
neprovedl biologický průzkum, takže nelze vyloučit zničení zvláště chráněných druhů živočichů.
2) Záměr budování nové sjezdovky nebyl posouzen dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, tzv. EIA. Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení jsou však
zařazeny v příloze 1 zákona 100/2001 Sb. v kategorii II jako záměry, které vyžadují
zjišťovací řízení.
Závěr:
Z výše uvedených závažných důvodů Hnutí DUHA Olomouc nesouhlasí s udělením výjimky ze
zákazu dle § 26 odst. 1, písm. c) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k vjezdu
sněžného skútru a dvou roleb.
Hnutí DUHA Olomouc také upozorňuje Správu CHKO Beskydy, že společnost Capital group
Service bez ohledu na neexistenci jakéhokoliv povolení již povrch sjezdovky ilegálně upravuje
rolbou a protože se nová sjezdovka nachází v sousedství stávající tratě v lyžařském areálu, už se
ilegálně vybudované sjezdovce také lyžuje.
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