Obecný úrad
Zemplínske Hámre

Číslo:

Vybavuje: Bartuš

V Snine 5.9 .2007

Vec: Stanovisko ku konceptu strategického dokumentu – „Územný plán obce Zemplínske
Hámre“
Na základe verejného prerokovania konceptu „Územný plán obce Zemplínske Hámre“ ktoré sa
uskutoč
nilo dňa 27.08.2007 na Obecnom úrade Zemplínske Hámre dávame nasledovné
stanovisko.
Nesúhlasíme aby ŠRS Biele kamene, LC Johaneska boli v schválenom územnom pláne obce
Zemplínske Hámre a to ani v jeho záväznej ani v smernej č
asti.
Odôvodnenie:
V správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie sú jednoznač
ne definované rôzne negatíva,
ktoré prinesie prípadná výstavba ŠRS Biele kamene, LC Johaneska. Stále ale nie je jasné, aké
opatrenia budú prijaté, aby sa prediš
lo intenzívnej erózii pôdy, ktorá hrozí po úplnom výrube
stromov a úprave terénu v danej lokalite. Podstatná č
asťdotknutých lesov su totižlesy ochranné
(podľ
a lesníckej legislatívy) z dôvodu ochrany pôdy. V týchto lesoch sa nevykonáva ž
iadna
hospodárska ť
ažba a je odôvodnené riziko zosuvov pôdy, ktoré môž
u znemož
niťďalš
ie
využ
ívanie tohto územia na plánované účely. Tieto obavy boli potvrdené aj stanoviskom
Ministerstvo pôdohospodárstva SR v rámci procesu EIA, ktorý prebieha na SZŠBiele kamene
a nakoľ
ko sa jedná o lesy v majetku š
tátu, je predpoklad, ž
e k danému návrhu využ
itia tohto
územia bude maťnegatívny postoj aj samotný správca, respektíve vlastník pozemkov. Ochranné
lesy ž
iadame v územnom pláne vyznač
iťv kategórií verejného zaujmu ktorého úč
elom je ochrana
lesného pôdneho fondu v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o lesoch č
.61/1977 Z.z. v znení
neskorš
ích predpisov (t.j.: Ochrana lesného pôdneho fondu – Obsah a základné povinnosti – Pri
vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo pri obmedzení ich využívania treba
zvláš
ťchrániťlesné pozemky, na ktorých v lesoch vyhlásených za ochranné lesy a za lesy
osobitného urč
enia.) Momentálne § 16 zákona č.326/2005.
Taktiežnie je jasné, ako sa bude rieš
iťdodávka vody pre zásobovaie ŠRS Biele kamene. Tieto
veci sa plánujú detailne rieš
iťažv budúcnosti, respektíve v rámci procesu EIA na SZŠBiele
kamene. Proces EIA na SZŠBiele kamene ale doteraz nebol ukonč
ený a reálny nedostatok vody
pre zasnež
ovanie môže znemožniťďalš
ie využ
ívanie tohto územia v pož
adovanom rozsahu
a kvalite. Je preto predč
asné dávaťtoto stredisko do územného plánu obce v záväznej č
asti.

Výstavbou ŠRS Biele kamene, LC Johaneska budú jednoznač
ne znič
ené biotopy európskeho
a národného významu a biotopy chránených ž
ivoč
íchov. Žiadame vyč
íslenie š
kôd na ž
ivotnom
prostredí, ku ktorým touto č
innosť
ou dôjde. Tiežto, kto a komu ju v rámci novej legislatívy bude
musieťkompenzovaťa koľ
ko to bude stáťobec. Táto pripomienka sa týka aj vyňatia pozemkov
z lesného pôdneho fondu. V správe sa píš
e, ž
e bude vykonaná náhradná výsadba a založ
enie
nových lesných pozemkov, a tým dôjde k vykompenzovaniu negatív zámeru. Tento princíp
v naš
om prípade nie je mož
né aplikovať
, nakoľ
ko sa nebudú rúbaťplantáže stromov, ale cenné
biotopy európskeho významu, ktoré sa nachádzajú vo vysokom stupni prirodzenosti
aš
trukturálnej rozmanitosti. Takéto biotopy nie je mož
né vytvoriťjednoduchým vysadením
stromov na nelesnom pozemku, preto sa ani prinajmenš
om nedá hovoriťo kompenzácii.
Vybudovaním zjazdovky a vleku navyš
e dôjde k ovplyvneniu okolia (poruš
ený komplex lesov,
zmena mikroklímy, zvýš
ená návš
tevnosťturistami, hluk atď.), a tým k ohrozeniu biotopov
európskeho významu, ktoré nebudú v okolí odlesnené.
Prostriedky, ktoré nerealizovaním tohto zámeru obec a š
tát uš
etria, bude pravdepodobne (po
podrobnej analýze) efektívnejš
ie investovaťdo rozvoja cestovného ruchu v rámci ľ
ahkej turistiky,
ktorá navyš
e neprináš
a také veľ
ké ekonomické riziká počas prevádzky, ako zjazdové lyž
ovanie.
V prípade nedostatoč
ných zráž
ok a teploty bude stredisko úplne nevyužité. Pod ľ
ahkou turistikou
rozumieme napríklad: peš
ia turistika, odborné historicko prirodovedecké sprievodcovské služ
by,
pobyt vo voľ
nej prírode alebo malých chatkách v dedine a blízkom okolí. Cykloturistika, jazda na
koňoch, bežecké lyž
ovanie, psie záprahy a podobne. Žiadame v tomto stupni spracovania
dokumentácie vypracovaťalternatívne rieš
enia, tak ako vyplývajú zo zákona o
posudzovaní vplyvov na živ. prostredie a porovnanie s nulovým stavom. Správa o hodnotení
konceptu územného plánu obce Zemplínske Hámre nie je v súlade s rozsahom hodnotenia podľ
a
rozhodnutia č. EIA-06/00922-026-JK zo dňa 20.9.2006. V rámci správy nie je hodnotený nulový
variant a nie je vykonané porovnanie nulového variantu a variantu predlož
eného v zámere. Toto
hodnotenie žiadame dopracovať
. Samotná správa vykazuje prvky formálnosti bez reálneho
zhodnotenia a interpretácie oč
akávaných vplyvov.
V územnom pláne sa argumentuje verejným záujmom, ktorý uprednostňuje výstavbu SZŠBiele
kamene pred ochranou prírody. Tieto závery vychádzajú z neobjektívneho posudzovania
niektorých obč
anov obce, nakoľ
ko nedisponujú vš
etkými potrebnými informáciami k
objektívnemu zhodnoteniu veci. Obč
ania by sa na vec pozerali inak, pokiaľby im boli jasne
vyč
íslené š
kody, ktoré sa výstavbou spôsobia a ktoré budú musieťokrem nákladov na samotnú
výstavbu zaplatiť
. Navyš
e doteraz neexistuje dôveryhodná š
túdia o tom, či je toto rieš
enie
ž
ivotaschopné a č
i si dokáž
e zarobiťaspoňna samotnú prevádzku. Ide podľ
a nás o veľ
ký
experiment, v rámci ktorého vš
etci jeho zástancovia dúfajú, že tu príde dostatok turistov.
Koncept strategického dokumentu „Územného plánu obce Zemplínske hámre“ je v rozpore
s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Preš
ovského kraja, kde je toto územie v záväznej č
asti
zachované ako biocentrum, CHKO, vojenský priestor, atď. Tým je vyjadrený jasný zámer č
os
tým územím.
Citujeme:
2.1 zvyš
ovaťkvalitu existujúcich stredísk cestovného ruchu na území Tatranského národného
parku, Národného parku Nízkych Tatier, Národného parku Poloniny, Národného parku
Slovenský raj, Pieninského národného parku a ich ochranných pásiem a na území chránených
krajinných oblastí Vihorlat a Východné Karpaty:
2.1.1 zariadenia a služ
by prioritne umiestňovaťv zastavaných územiach existujúcich stredísk
cestovného ruchu. Do voľ
nej krajiny umiestňovaťlen vybavenosť
, ktorá sa bezprostredne viaž
e na
uskutočňovanie rekreač
ných č
inností závislých od prírodných daností,
2.1.2 návš
tevnosť
, kapacity vybavenosti a využ
itie voľ
nej krajiny v ich okolí zosúlaďovať
s pož
iadavkami ochrany prírody,

2.2 podporovaťa prednostne rozvíjaťtie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom
území najlepš
ie predpoklady a ktoré sú zároveňpredmetom medzinárodného významu (letný a
zimný horský turizmus, kultúrno – poznávací turizmus, kúpeľ
ný turizmus, kúpeľ
ný lieč
ebnorekondič
ný turizmus, ekoturizmus a agroturizmus)
Tento bod zo záväznej časti VÚC Preš
ovského kraja je zjavne v rozpore so znením smernej č
asti,
kde sa rekreač
né stredisko Biele kamene uvádza dokonca ako existujúce! V naš
om prípade je ale
podstatné to čo je v záväznej časti.
Žiadame Vás, aby ste sa vysporiadali so vš
etkými pripomienkami v odôvodnení tohto
stanoviska. Je neprípustné navrhovaťa schváliťv záväznej č
asti územného plánu č
inosti,
ktoré jednoznač
ne poš
kodzujú verejný záujem. Verejný záujem je v tomto prípade oficiálne
deklarovaný vyhlásením:
- CHKO Vihorlat
- Ochranných lesov v zmysle zákona o lesoch
- Územia európskeho významu Morské oko (SKUEV0209)
- Biokoridor nadregionáneho významu.
Predmetnou č
innosťou (t.j. ŠRS Biele kamene, LC Johaneska) dôjde k vyraznému
naruš
eniu ažznemož
neniu plnenia funkcií tohto územia.

Rastislav Mičaník
Náč
elník zoskupenia
VLK Východné Karpaty

