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OP papírna, s.r.o.
Olšany 18
789 62 Olšany

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 28
písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve věci žádosti
provozovatele zařízení společnosti OP papírna s. r.o., IČ 251 28 612, se sídlem Olšany
18, 789 62 Olšany, o povolení vyšších limitů znečištění v ukazateli NL pro období
zkušebního provozu PS 6 pro zařízení „Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny“
závod Olšany rozhodl tak, že
mění
právnické osobě, společnosti OP papírna, s.r.o., se sídlem Olšany č. 18, 789 62 Olšany,
IČ 251 28 612 (dále jen „provozovatel“),
pro zařízení „Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny“ závod Olšany (dále jen
„zařízení“)
rozhodnutí o integrovaném povolení ze dne 29.2.2008, č.j.: KUOK 13041/2008,
rozhodnutí o změně ze dne 12.5.2011, č.j.: KUOK 50303/2011, rozhodnutí o změně ze
dne 16.11.2011, č.j.: KUOK 127302/2011, rozhodnutí o změně ze dne 25.7.2012, č.j.:
KUOK 65761/2012, rozhodnutí ze dne 4.6.2013, č.j.: KUOK 51223/2013, rozhodnutí o
změně ze dne 6.12.2013, č.j.: KUOK 104425/2013 a rozhodnutí o změně ze dne
10.6.2015, č.j.: KUOK 51891/2015, rozhodnutí o změně ze dne 11.2.2016, č.j.: KUOK
15860/2016, rozhodnutí o změně ze dne 27. 2. 2018, č.j.: KUOK 27525/2018, rozhodnutí
o změně ze dne 24. 7. 2018, č.j.: KUOK 80314/2018, rozhodnutí o změně ze dne 7. 9.
2018, č.j.: 95464/2018, rozhodnutí o změně ze dne 18. 9. 2019, č.j.: KUOK 97911/2019 a
rozhodnutí o změně ze dne 3. 7. 2020, č.j.: KUOK 74151/2020 (dále jen „IP“), jehož
výrok se mění takto:
a) V části IP „Závazné podmínky provozu zařízení“, v kapitole „2. Voda“, se v
podkapitole „2.3. Odpadní vody (splaškové, technologické)“, tabulce „B. Přípustné emisní
limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV“ pro období „po realizaci PS 6“, mění
název tabulky na nový „B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku
z BČOV – trvalý provoz“ a dále se mění v této tabulce termín dosažení z uvedeného „od
1. 1. 2020“ na termín nový „od 1. 10. 2021“ a tabulka po poznámku pod ní nově zní:
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„B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – trvalý
provoz:

Emisní limit

Termín
dosažení

Ukazatel

Přípustná hodnota
koncentrace

„p“

„m“

(mg/l)

(mg/l)

CHSKCr

140

BSK5

Množství
znečištění (t/rok)

„p“ (kg/t)

„m“
(kg/t)

220

15

30

683

20

40

2,25

3,75

98

NL

32

50

4

6

156

AOX

0,5

0,8

0,2

0,4

2,4

-

-

-

pH

6 - 9
Měsíční
průměr

Po realizaci
záměru PS6
(od
1. 10. 2021)

Denní průměr
(mg/l)

(mg/l)
Hg

0,03

0,08

0, 0025

Pozn:“
b) V části IP „Závazné podmínky provozu zařízení“, v kapitole „2. Voda“, v podkapitole
„2.3. Odpadní vody (splaškové, technologické)“, se před tabulku „B. Přípustné emisní
limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – trvalý provoz“ pro období „po
realizaci PS 6“ vkládá nová tabulka, platná pro období zkušebního provozu PS 6, termín
dosažení od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, s názvem „B. Přípustné emisní limity
vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – zkušební provoz“, pro toto období se mění
v ukazateli NL hodnota „p“ z 32 na 40 a hodnota „m“ z 50 na 60, a mění se u ukazatele
NL množství znečištění v t/rok ze 156 na 195, a nová tabulka včetně poznámky pod ní
zní:
„„B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – zkušební
provoz:

Emisní limit

Termín
dosažení

Ukazatel

CHSKCr

„p“

„m“

(mg/l)

(mg/l)

140

220

Přípustná hodnota
koncentrace
„p“ (kg/t)

„m“
(kg/t)

15

30
2

Množství
znečištění (t/rok)
683

Po realizaci
záměru PS6
(od
1. 10. 2020
do
30. 9. 2021)

BSK5

20

40

2,25

3,75

98

NL

40

60

4

6

195

AOX

0,5

0,8

0,2

0,4

2,4

-

-

-

pH

6 - 9
Měsíční
průměr

Denní průměr
(mg/l)

(mg/l)
Hg
Pozn:
„p“ -

„m“ „kg/t“

0,03

0,08

0, 0025

Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou ročními
průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených
v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Stanovení se provede typem vzorku „C“ podle
poznámky 2) k tabulce 1 přílohy č. 4 NV č. 401/2015 Sb.
Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Stanovení
se provede typem vzorku „C“ podle poznámky 2) k tabulce 1 přílohy č. 4 NV
č. 401/2015 Sb.
Roční poměrné množství vypouštěného znečištění v kg na tunu vyrobeného
produktu.

Stanovené přípustné hodnoty „denních a měsíčních průměrů“ jsou nepřekročitelné mezní
hodnoty.“
c) V části IP „Závazné podmínky provozu zařízení“, v kapitole „2. Voda“, v podkapitole
„2.3. Odpadní vody (splaškové, technologické)“, se dnem uvedení PS 6 do zkušebního
provozu ruší tabulka „B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku
z BČOV“ s termínem dosažení „Dnem nabytí právní moci změny IP č. 12“.
Dále se dnem uvedení PS 6 do zkušebního provozu ruší v podkapitole „2.3. Odpadní
vody (splaškové, technologické)“, v tabulce „A. Přípustné množství vypouštěných
odpadních vod na odtoku z BČOV“ první sloupec množství vypouštěných odpadních vod,
platný do uvedení PS 6 do zkušebního provozu, včetně poznámky uvedené pod touto
tabulkou, a tabulka „A. Přípustné množství vypouštěných odpadních vod na odtoku
z BČOV“, platná ode dne uvedení PS 6 do zkušebního provozu nově zní:
„A. Přípustné množství vypouštěných odpadních vod na odtoku z BČOV:
Qprům

155 l/s

Qmax

180 l/s

Qmax
Qmax

406.550 m3/měsíc
4.878.600 m3/rok“

d) V části IP „Závazné podmínky provozu zařízení“, v kapitole „2. Voda“, v podkapitole
„2.3. Odpadní vody (splaškové, technologické)“, se v odstavci „Podmínky pro vypouštění
odpadních vod
z BČOV“, uvedeném za tabulkou „B. Přípustné emisní limity
vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – zkušební provoz“, mění znění podmínky č.
1, která nově zní:
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„Podmínky pro vypouštění odpadních vod z BČOV:
1. Doba platnosti povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vodního
toku) se časově omezuje na dobu dalších 4 let s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2024., neboť se jedná o vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných
látek (v souladu s ust. § 9 odst. 2 zákona o vodách).“
e) V úvodní části IP, části „Identifikační údaje“ se v odstavci „Kategorie zařízení“ se za
hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci určuje kategorie 6.1.b)
Průmyslová výroba papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně, a
odstavec „Kategorie zařízení“ nově zní:
„Kategorie zařízení:
-

6.1.b) Průmyslová výroba papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší
než 20 t denně – hlavní činnost
6.1.a) Průmyslová výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých
materiálů“

Ostatní části rozhodnutí o integrovaném povolení č.j.: ze dne 29.2.2008, č.j.: KUOK
13041/2008, rozhodnutí o změně ze dne 12.5.2011, č.j.: KUOK 50303/2011, rozhodnutí
o změně ze dne 16.11.2011, č.j.: KUOK 127302/2011, rozhodnutí o změně ze dne
25.7.2012, č.j.: KUOK 65761/2012, rozhodnutí ze dne 4.6.2013, č.j.: KUOK 51223/2013,
rozhodnutí o změně ze dne 6.12.2013, č.j.: KUOK 104425/2013 a rozhodnutí o změně ze
dne 10.6.2015, č.j.: KUOK 51891/2015, rozhodnutí o změně ze dne 11.2.2016, č.j.:
KUOK 15860/2016, rozhodnutí o změně ze dne 27. 2. 2018, č.j.: KUOK 27525/2018,
rozhodnutí o změně ze dne 24. 7. 2018, č.j.: KUOK 80314/2018, rozhodnutí o změně ze
dne 7. 9. 2018, č.j.: 95464/2018, rozhodnutí o změně ze dne 18. 9. 2019, č.j.: KUOK
97911/2019 a rozhodnutí o změně ze dne 3. 7. 2020, č.j.: KUOK 74151/2020 zůstávají
v platnosti.

Odůvodnění
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„Krajský úřad“) obdržel dne 21. 2. 2020 žádost společnosti OP papírna, s. r.o., IČ 251 28
612, se sídlem Olšany 18, 789 62 Olšany, (dále jen „provozovatel“) o změnu
integrovaného povolení (dále jen „IP“) pro zařízení „Průmyslový závod na výrobu papíru
a buničiny“ závod Olšany (dále jen „zařízení“). Žádostí provozovatel požádal o povolení
vyšších limitů znečištění v ukazateli NL na výstupu z BČOV do vodního toku Morava pro
období zkušebního provozu nového papírenského stroje PS 6. Požádal o hodnoty „p“ 60
mg/l a „m“ 120 mg/l.
Dnem podání žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení v předmětné
věci.
Krajský úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o
nepodstatnou změnu v provozu zařízení.
Krajský úřad oznámil přípisem ze dne 26. 2. 2020 účastníkům řízení a dotčeným
správním úřadům zahájení řízení o změně IP. Součástí oznámení bylo seznámení
obeslaných s dosud platným povolením k vypouštění odpadních vod ze zařízení
provozovatele do data uvedení PS 6 do provozu a s platným povolením k vypouštění
odpadních vod ze zařízení provozovatele od data uvedení PS 6 do provozu, dále byli
obeslaní seznámení s obsahem žádosti provozovatele. Součástí oznámení byla dále
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žádost Krajského úřadu o zaslání vyjádření obeslaných ve lhůtě do 30 dnů ode dne
obdržení žádosti. Oznámení obeslaní obdrželi 3. 3. 2020. Provozovatel byl Krajským
úřadem dne 4. 3. 2020 vyzván k doplnění podané žádosti o vyjádření Povodí Moravy,
s.p. (dále jen „PM“). Téhož dne provozovatel sdělil, že stanovisko PM nemá a obratem o
něj PM požádá. O této skutečnosti byl informován vodoprávní úřad Krajského úřadu
(dále jen „vodoprávní úřad“).
Orgán odpadového hospodářství Krajského úřadu se bez připomínek vyjádřil dne
30. 3. 2020. Krajská hygienická stanice se vyjádřila souhlasně a bez připomínek dne
11. 3. 2020. Obec Bohutín se vyjádřila dne 10. 3. 2020. Uvedla, že z řeky odebírají lidé
vodu na zalévání zahrad a poukázala na to, že v žádosti není uvedeno navýšení
znečištění v t/rok. Bilanční hodnoty byly následně v této změně IP doplněny po
odsouhlasení snížených koncentračních hodnot PM.
V následujícím období propukla pandemie koronaviru.
ČIŽP OI Olomouc se vyjádřila dne 19. 3. 2020, sdělila, že s navrhovanými hodnotami
zvýšení emisních limitů v ukazateli NL pro období zkušebního provozu souhlasí za
předpokladu, že z odborného posouzení vyplyne, že nedojde k závažnému znečištění
životního prostředí se zaměřením na řeku Moravu (mihule potoční, apod.) a že bude
zachován limit celkového množství vypouštěných odpadních vod a množství celkového
znečištění v t/rok, již povolený v platném IP. Vyjádření bylo dne 8. 4. 2020 postoupeno
vodoprávnímu úřadu. Celkové množství vypouštěných odpadních vod do toku se touto
změnou IP nezměnilo. Množství celkového znečištění v t/rok se změnilo, dle odborného
posouzení však nedojde ke zhoršení životního prostředí, viz. dále.
Z důvodu nedoložení vyjádření PM, z důvodu nutnosti předložení odborného
posouzení, kterým bude prokázáno, že zvýšením hodnoty emisního limitu ukazatele NL
na období zkušebního provozu PS – 6 nedojde k závažnému znečištění životního
prostředí se zaměřením na řeku Moravu (mihule potoční, apod.)., a z důvodu nedoložení
prohlášení provozovatele o datu zahájení a ukončení zkušebního provozu PS 6,
přistoupil Krajský úřad usnesením ze dne 8. 4. 2020 k přerušení řízení a to na dobu do
29. 5. 2020. Usnesení provozovatel obdržel dne 9. 4. 2020. O přerušení řízení byli
informováni i ostatní účastníci řízení a dotčené orgány státní správy. Usnesení nybylo
právní moci dne 24. 4. 2020. Současně byl provozovatel vyzván k předložení výše
uvedených chybějících podkladů.
Provozovatel zaslal Krajskému úřadu dne 28. 4. 2020 vyjádření PM, vydané dne
20. 4. 2020. Ve vyjádření PM nesouhlasilo s provozovatelem navrženými hodnotami
v ukazateli NL („p“ 60 mg/l a „m“ 120 mg/l) pro období zkušebního provozu PS 6. Uvedlo,
že navýšením požadovaných hodnot by došlo k více než dvojnásobnému navýšení
vypouštěného znečištění do vodního toku, tzn. bilančně 292,716 t při délce trvání 1 rok
zkušebního provozu a tím by se jednalo o znatelné znečištění vypouštěné do vod
povrchových. Dále uvedlo, že nesouhlasí i z důvodu, že se v blízkosti záměru nachází
Evropsky významná lokalita(EVL) CZ0713374 Horní Morava. Dále uvedlo, že předložená
žádost neposkytuje dostatečné podklady, aby se mohlo vyjádřit z hlediska vlivu záměru
na stav vodního útvaru a pokud provozovatel bude na své žádosti trvat, je PM ochotno
akceptovat hodnoty NL „p“ 40 a „m“ 60 a k tomu musí provozovatel doložit délku
zkušebního provozu s datem začátku a konce, dále ovlivnění, tj. odborné posouzení,
které prokáže, že nedojde k negativnímu ovlivnění Evropsky významné lokalita (EVL)
CZ0713374 Horní Morava.
Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu se vyjádřil dne 27. 5. 2020, neměl žádné
připomínky.
Dne 27. 5. 2020 obdržel Krajský úřad žádost provozovatele o prodloužení termínu pro
předložení v usnesení ze dne 8. 4. 2020 požadovaných dokumentů k podané žádosti.
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Svou žádost odůvodnil časovou náročností zpracování požadovaných dokumentů externí
firmou a časovou náročností k získáním požadovaného stanoviska PM.
Krajský úřad zvážil důvody uvedené v žádosti provozovatele a usnesením ze dne
2. 6. 2020 vedené správní řízení přerušil na dobu do 15. 7. 2020. Usnesení nabylo právní
moci dne 18. 6. 2020. Současně vyzval Krajský úřad provozovatele k předložení již
v usnesení ze dne 8. 4. 2020 uvedených podkladů k podané žádosti.
Provozovatel předložil dne 14. 7. 2020 Krajskému úřadu v usnesení o přerušení řízení
uvedené dokumenty, konkrétně předal posouzení vlivu záměru dle § 45i zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody, tj. odborné posouzení s názvem „Navýšení emisního
limitu v ukazateli NL pro období zkušebního provozu nového papírenského stroje PS 6
v OP papírna, s.r.o.“, zpracovaném autorizovanou osobou RNDr. Jiřím Zahrádkou, CSc.,
ze dne 18. 5. 2020 (dále jen „posudek“). V závěru posudku, vycházejícího z hodnot NL
„p“ 40 a „m“ 60 zpracovatel posudku uvedl, že „Vliv záměru na území, předmět ochrany
a celistvost uvedené evropsky významné lokality hodnotí s ohledem na absenci plošných
zásahů do území soustavy Natura 2000 a absenci škodlivých vlivů na předmět ochrany
jako indiferentní s bodovou hodnotou 0“. Dále provozovatel sdělil, že zkušební provoz
PS 6 proběhne od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Dále provozovatel předložil nové vyjádření
PM ze dne 3. 7. 2020, vycházející ze závěru posudku. PM ve vyjádření sdělilo, že
zvýšené hodnoty NL „p“ 40 a „m“ 60 oproti platnému IP budou v platnosti jen po dobu
zkušebního provozu PS 6 a to od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Ve vyjádření dále uvedlo,
že z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí
Moravy je uvedený záměr možný a je předpoklad, že záměr nebude mít vliv na stav
vodního útvaru a z hledeska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách souhlasí s nově předloženým záměrem dle předložené žádosti.
Dne 21. 7. 2020 se konalo v kanceláři Krajského úřadu jednání s provozovatelem, při
kterém bylo požadováno doložení prohlášení provozovatele, že v rozporu s údaji
uvedenými v předložené žádosti žádá pro zkušební provoz PS 6 o povolení nižších
hodnot NL, a to „p“ 40 a „m“ 60. Dále bylo požadováno předložení bilančních hodnot pro
snížené hodnoty NL „p“ 40 a „m“ 60 („p“ a „m“ v kg/t a množství znečištění v t/rok).
Toto prohlášení provozovatel předložil Krajskému úřadu dne 29. 7. 2020. V prohlášení
uvedl, že statutární zástupce provozovatele prohlašuje, že oproti hodnotám NL
uvedených v podané žádosti „p“ 60 mg/l a „m“ 120 mg/l, žádá v souladu s odborným
posudkem a s vyjádřením PM ze dne 3. 7. 2020 o snížení hodnot v ukazateli NL na
„p“ 40 mg/l a „m“ 60 mg/l a pro období zkušebního provozu nového papírenského stroje
PS 6 doplnil v tabulce „B“ kapitoly 2.3. řádek NL pro „p“ 40 mg/l a „m“ 60 mg/l hodnoty:
emisní limit „p“ 4 kg/t, „m“ 6 kg/t (nedošlo ke změně) a množství znečištění 195 t/rok.
Vodoprávní úřad se vyjádřil dne 21. 7. 2020 a to na základě provozovatelem dne
14. 7. 2020 dodaných podkladů pro jeho vyjádření (viz. výše). Sdělil, že po seznámení se
s posudkem a na základě vyjádření PM ze dne 3. 7. 2020 nemá k předložené žádosti o
žádanou změnu IP připomínky, protože požadovaná změna (navýšení limitu NL pro
období zkušebního provozu) je v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě požadavku ministerstva životního prostředí byla v úvodní části IP,
odstavci „Kategorie zařízení“, po konzultaci s provozovatelem, určena za hlavní činnost
kategorie „6.1.b) Průmyslová výroba papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t
denně“.
Výrok připraveného rozhodnutí byl dne 29. 7. 2020 předán k vyjádření vodoprávnímu
úřadu, který vyjádřením ze dne 30. 7. 2020 sdělil, že již nemá připomínky. Výrok
připraveného rozhodnutí byl dne 31. 7. 2020 předán k závěrečnému vyjádření
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provozovateli, který vyjádřením ze dne 4. 8. 2020 sdělil, že nemá žádné připomínky a
s textem výroku této změny IP souhlasí.
Krajský úřad v provedeném řízení posoudil rozsah a charakter této změny IP i její
přínos pro složky životního prostředí a konstatoval, že se jedná o nepodstatnou změnu
IP a předmět změny IP není v rozporu s platnými právními předpisy.
Krajský úřad v průběhu řízení vypořádal připomínky a návrhy účastníků řízení a
připomínky a návrhy dotčených správních úřadů, které byly vzneseny v podobě
vyjádření, zaslaných ve stanovené lhůtě a ke dni vydání tohoto rozhodnutí.
Ke svému rozhodnutí dospěl Krajský úřad po prostudování všech podkladů,
předložených v průběhu řízení a neshledal důvody k zamítnutí uvedeného návrhu, proto
požadovanou změnu IP provedl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Přehled dosud provedených změn integrovaného povolení:
Změna č.
č.j.:
Datum vydání
KUOK 13041/2008
29. 2. 2008
1.
KUOK 50303/2011
12. 5. 2011
2.
KUOK 127302/2011
16. 11. 2011
3.
KUOK 65761/2012
25. 7. 2012
4.
KUOK 51223/2013
4. 6. 2013
5.
KUOK 104425/2013
6. 12. 2013
6.
KUOK 51891/2015
10. 6. 2015
7.
KUOK 83027/2016
16. 8. 2016
8.
KUOK 15860/2016
11. 2. 2016
9.
KUOK 27525/2018
27. 2. 2018
11.
KUOK 80314/2018
24. 7. 2018
12.
KUOK 95464/2018
7. 9. 2018
10.
KUOK 97911/2019
18. 9. 2019
14.
KUOK 74151/2020
3. 7. 2020

Nabytí právní moci
21. 3. 2008
3. 6. 2011
9. 12. 2011
24. 8. 2012
27. 6. 2013
28. 12. 2013
4. 7. 2015
9. 9. 2016
4. 3. 2016
22. 3. 2018
11. 8. 2018
27. 9. 2018
10. 10. 2019
28. 7. 2020

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním
u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný
účinek.

Mgr. Radomír Studený
vedoucího oddělení integrované prevence
odboruživotního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. OP papírna, s.r.o., Olšany 18, 789 62 Olšany
2. Obec Olšany, Olšany 75, 789 62 Olšany
3. Obec Bohutín, Bohutín 65, 789 62 Olšany
4. Povodí Moravy Brno s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
5. ČRS Ostrava, Jahnova 14, 709 00 Ostrava
Dotčené správní úřady:
6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde
7. Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31, 787 01 Šumperk
8. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Pracoviště
Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
9. ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc
Na vědomí (po nabytí právní moci):
10. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
11. Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VIII., Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Milan Bartoň, Ing. Jana Němečková, Ing. Věra
Popelková, Ing. Petr Březina
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