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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako orgán státní správy, příslušný dle § 67 písm. g) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích a jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 28
písm. e) a § 33 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“),
mění
rozhodnutí o vydání integrovaného povolení čj.: KUOK/13450/04/OŽPZ/414 ze dne
26. 5. 2005, ve znění pozdějších změn, dle zákona o integrované prevenci (dále
„integrované povolení“), provozovatele OLMA, a.s., Pavelkova 597/18, 779 00
Olomouc - Holice, IČ: 47675730 k provozování zařízení „Mlékárna – zpracování
mléka na mléčné výrobky“.
Integrované povolení se mění takto:
V části III. se původní text:
„III.
v souladu s § 13 odst. 4 písm. d) zákona o integrované prevenci krajský úřad
povoluje odběr podzemní vody ze tří stávajících jímacích objektů – vrtaných
studní umístěných na pozemku parc. č. 1902/1 v k.ú. Holice
u Olomouce, č. hydrogeologického rajónu 162, ČHP 4-10-03-115/1
k potravinářským účelům a k veřejnému zásobování vodou v množství:
A)
max.
23,0
l/s
max.
61 600
m3/měsíc
max.
666 000
m3/rok
V souladu s ustanovením § 13 odst. 4 písm. d) zákona o integrované prevenci
se pro povolené nakládání s vodami stanoví následující podmínky:
1. Odběratel zajistí v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.,
o vodách a v souladu s ustanovením § 2 vyhl.č. 20/2002 Sb. měření
množství odebrané vody..
2. Množství odebírané podzemní vody bude měřeno stanoveným pracovním
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3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

měřidlem v souladu s ustanovením § 3 zák.č. 505/1990 Sb., o metrologii,
ve znění pozdějších předpisů nainstalovaným na výtlačném vodovodním
řadu.
Naměřené
hodnoty
celkového
odběru
podzemních
vod
ve smyslu vyhl. č. 20/2002 Sb. budou evidovány v provozním deníku
odběratele a budou k dispozici pro případnou kontrolu vodoprávním úřadem.
Výsledky měření množství odebírané podzemní vody za uplynulý rok
společně s vyplněnými tiskopisy s údaji pro vodní bilanci za příslušný rok
v rozsahu přílohy č. 1 vyhl. č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance,
způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci je povinen odběratel
zasílat
Povodí
Moravy,
s.p.
Brno
do
31. ledna následujícího kalendářního roku prostřednictvím Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností dle zákona č. 25/2008 Sb.,
v platném znění.
Odebíraná voda slouží k potravinářským účelům. Rozbory kvality vody
z jímacích objektů budou prováděny v souladu s rozhodnutím orgánu
ochrany veřejného zdraví a dle požadavků stanovených vyhl. č. 252/2004
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody.
V průběhu čerpání nebude snižována provozní hladina v jímacím území
pod kótu 210,00 m n.m.
Za účelem ochrany jakosti a vydatnosti jímané zvodně bude prováděn
v souladu
s předloženými
hydrogeologickými
posudky
monitoring
podzemních vod v následujícím rozsahu a v níže uvedených monitorovacích
objektech:
a. záměry hladin podzemní vody s četností 2 x ročně
b. monitorovací objekty – H-1, H-2, H-3, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5,
Výsledky měření budou 1 x ročně vyhodnocovány a zasílány vždy k 15.
únoru následujícího roku vodoprávnímu úřadu KÚOK a dle podmínek
uvedených v rozhodnutí oddělení integrované prevence KÚOK
Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, je povinen
v souladu s ustanovením § 88 zák.č. 254/2001 Sb., vodní zákona v platném
znění, platit poplatky za skutečně odebrané množství podzemní vody.“
nahrazuje textem:
„III.

v souladu s § 13 odst. 4 písm. d) zákona o integrované prevenci krajský úřad
povoluje odběr podzemní vody ze tří stávajících jímacích objektů – vrtaných
studní umístěných v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, obci Olomouc, na
pozemku parc. č. 1902/1 v k.ú. Holice u Olomouce, č. hydrogeologického rajónu
1622, Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část, ČHP 4-10-03-1151-000
poloha studní (souřadnice JTSK):
H - 1: Y= - 543 096; X = - 1 122 592
H - 2: Y= - 543 043; X = - 1 122 524
H - 3: Y= - 543 013; X = - 1 122 620
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druh a účel nakládání s vodami: pro účely potravinářského provozu jako voda
pitná, pro provozní účely (např. osobní hygienu zaměstnanců) a pro veřejné
zásobování vodou v množství:
A)
prům.
29,0
l/s
max.
33,0
l/s
max.
82 000
m3/měsíc
max.
885 000
m3/rok
V souladu s ustanovením § 13 odst. 4 písm. d) zákona o integrované prevenci
se pro povolené nakládání s vodami stanoví následující podmínky:
1. Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j. KUOK 44784/2020 ze
dne 16. 4. 2020.
2. Odběratel zajistí v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky
č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, v platném
znění, měření množství odebrané vody.
3. Množství odebírané podzemní vody bude měřeno stanoveným pracovním
měřidlem - vodoměrem v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 505/1990
Sb., o metrologii, v platném znění, nainstalovaným na výtlačném
vodovodním řadu.
4. Naměřené hodnoty celkového odběru podzemních vod ve smyslu vyhlášky
č. 20/2002 Sb. budou evidovány v provozním deníku odběratele a budou
k dispozici pro případnou kontrolu vodoprávním úřadem.
5. Výsledky měření množství odebírané podzemní vody za uplynulý rok
společně s vyplněnými tiskopisy s údaji pro vodní bilanci za příslušný rok
v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky. č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance,
způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, je povinen odběratel
zasílat Povodí Moravy, s.p. Brno do 31. ledna následujícího kalendářního
roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
dle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění.
6. Odebíraná voda slouží k potravinářským účelům. Rozbory kvality vody
z jímacích objektů budou prováděny v souladu s rozhodnutím orgánu
ochrany veřejného zdraví a dle požadavků stanovených vyhl. č. 252/2004
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
7. V průběhu čerpání nebude snižována provozní hladina v jímacím území pod
kótu 210,00 m n.m., přičemž jako směrodatné budou brány údaje o stavu
hladiny podzemních vod v pozorovacích objektech VS-2, VS-3, VS-4, VS-5.
8. Za účelem ochrany jakosti a vydatnosti jímané zvodně bude prováděn
v souladu
s předloženými
hydrogeologickými
posudky
monitoring
podzemních vod v následujícím rozsahu a v níže uvedených monitorovacích
objektech:
a. záměry hladin podzemní vody s četností 2 x ročně
b. monitorovací objekty – H-1, H-2, H-3, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5.
9. Výsledky měření budou 1 x ročně vyhodnocovány a zasílány vždy k 15.
únoru následujícího roku vodoprávnímu úřadu, krajského úřadu a dle
podmínek uvedených v rozhodnutí oddělení integrované prevence,
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krajského úřadu.
10. Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, je povinen
v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákona
v platném znění, platit poplatky za skutečně odebrané množství podzemní
vody.“

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 27. 11. 2019 dle ustanovení § 16 písm. b) zákona
o integrované prevenci, žádost společnosti OLMA, a.s. se sídlem Pavelkova
597/18, 779 00 Olomouc - Holice, IČ: 47675730 zastoupenou na základě plné moci
společností PiňosZavadilová, advokátní kancelář, Kramářova 3379, 75002
Přerov, IČ 66257794, o vydání změny integrovaného povolení vydaného krajským
úřadem pod č.j.: KUOK/13450/04/OŽPZ/414 ze dne 26. 5. 2005, v platném znění,
pro zařízení „Mlékárna – zpracování mléka na mléčné výrobky“. Krajský úřad
posoudil předložené podání, ze kterého vyplývá, že provozovatel žádá krajský úřad
o změnu integrovaného povolení, která spočívá v navýšení objemu odebíraných
podzemních vod.
Podáním žádosti bylo zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Z důvodu
nutnosti doplnění podání o náležitosti požadované zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, respektive
§ 2 a přílohou č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v
platném znění, krajský úřad přerušil usnesením, č.j. KUOK 131370/2019 ze dne
16. 12. 2019, probíhající správní řízení a vyzval provozovatele dopisem ze dne 16.
12. 2019, č.j. KUOK 131373/2019 k odstranění závad podání v souladu s § 45
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel doplnil podáním dne 16. 12. 2019 žádost o hydrogeologický posudek
zpracovaný RNDr. Zdeňkem Patzeltem (ze dne 9. 12. 2019) a dále dne 20. 1.
2020 doplnil žádost o Stanovisko správce povodí (č.j. PM- 55944/2019/5203/Kr ze
dne 24. 1. 2020), ve kterém uvádí, uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru,
velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že požadované
navýšení množstevních limitů předmětného povolení k odběru podzemních vod je
možné s následujícími podmínkami:
1) Z důvodu ochrany vodních zdrojů a možného přehodnocování odběrů
požadujeme v návaznosti na plánování v oblasti povodí stanovit dobu
platnosti na max. 10 let
2) Do příslušného vodoprávního rozhodnutí budou uvedeny údaje o určení
skutečné pozice jednotlivých jímacích objektů souřadnicemi systému JTSK.
Tyto údaje budou sloužit jako podklad pro státní vodohospodářskou bilanci.
Krajský úřad vyhodnotil, že se nejedná o podstatnou změnu integrovaného
povolení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, která by mohla mít
významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, což vyplývá i
z hygrogeologického posudku, ve kterém se na str. 50 uvádí, že z
hydrogeologického hlediska nebyly shledány důvody, které by bránily navýšení
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jímaného množství podzemních vod z vodního zdroje OLMA, a.s. (Hamerský Mlýn)
ze současných 666 000 m3/rok na navrhovaných 885 000 m3/rok a že se
doporučuje uvedené navýšení jímaného množství povolit. Dále i s ohledem na výše
uvedené Stanovisko správce povodí.
Po doplnění byla žádost rozeslána k vyjádření se účastníkům řízení a příslušným
správním úřadům dopisem č.j. KUOK 19496/2020 ze dne 5. 2. 2020, při čemž
okruh účastníků řízení krajský úřad vymezil v souladu s § 115 vodního zákona. Na
základě této žádosti nebylo krajskému úřadu v průběhu řízení doručeno žádné
vyjádření a krajský úřad má tedy za to, že k žádosti nejsou připomínky.
Krajský úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí navýšil povolené množství
odebírané podzemní vody a toto povolení v souladu § 9 odst. 1 vodního zákona a
se stanoviskem Povodí Moravy s.p. omezil na dobu 10 let. Dále byla výroková část
upravena tak, aby naplňovala požadavky na povolení k odběru podzemních vod
uvedené v § 3 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
v platném znění. Dále krajský úřad v souladu s hydrogeologickým posudkem (str.
49) upravil podmínku č. 7, neboť dle názoru hydrogeologa lze jako směrodatné
údaje o stavu hladiny podzemních vod brát hladiny v pozorovacích objektech VS-2,
VS-3, VS-4, VS-5, ale údaje o stavu hladiny v čerpaných objektech nejsou pro stav
hladiny podzemních vod primárně směrodatné.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení dle § 81 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo podat odvolání
k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u krajského úřadu 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.
Otisk úředního razítka
Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
 PiňosZavadilová, advokátní kancelář, Kramářova 3379, 750 02 Přerov
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 Statutární město Olomouc
Dotčené správní úřady:
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - zde
 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc
Na vědomí: (po nabytí právní moci)
 Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
 Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VIII., Krapkova 3, 779 00 Olomouc
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
 ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc
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