Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 23. 6. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
Zda jsou v současné chvíli a/nebo byly kdykoliv v období od 11. 6. 2020 do dne
doručení této žádosti k/e:
1) Společnosti OP papírna, s. r. o., se sídlem č.p. 18, 789 62 Olšany, IČO: 251
28 612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
sp. zn. C 21763 („společnost“); a/nebo
2) Projektu výstavby „Papírenského stroje PS6“ nebo jeho dílčímu stavebnímu
objektu SO 04 Sklad papíru („Projekt“), který je vybudován na
Nemovitostech (jak budou definovány níže) a jehož dodatečném povolení
stavby projektu rozhoduje Městský úřad Šumperk, odbor výstavy, č.j. j. MUSP
46871/2021, sp. zn. OUOL 388/2021; a/nebo
3) Nemovitostem:
-

pozemek parc.č. 121/1;
pozemek parc.č. 121/2;
pozemek parc.č. 121/6;
pozemek parc.č. 121/7;
pozemek parc.č. 424/1;
pozemek parc.č. 424/6;
pozemek parc.č. 424/7;
pozemek parc.č. 476;
pozemek parc.č. 479;
pozemek parc.č. 780;

vše v katastrálním území Klášterec, obec Olšany; a
-

pozemek parc.č. 735/9;
pozemek parc.č. 739/4;
pozemek parc.č. 739/5;
pozemek parc.č. 898/2;
pozemek parc.č. 898/4;
pozemek parc.č. 898/5;
pozemek parc.č. 934;

vše v katastrálním území Olšany nad Moravou, obec Olšany
(„Nemovitosti“)
vzneseny jakákoliv podání, návrhy či podněty na zahájení řízení u kteréhokoliv
odboru nebo organizační složky Povinného, a to zejména, nikoliv však
výlučně, u odboru/organizační složky:
-

Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje;
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství;

-

Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kontroly;
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru majetkových, právních a
správních činností;
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru sportu, kultury a památkové
péče;
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství;

V případě, že jsou v současné chvíli a/nebo byly kdykoliv v období od 11. 6.
2020 do dne doručení této žádosti vzneseny jakákoliv podání, návrhy či
podněty k výše uvedené Společnosti, Projektu či Nemovitostem, žádáme Vás
rovněž o sdělen, kdy a kým byly tyto podání či návrhy vzneseny (přesné
datum a identifikace žadatele/navrhovatele), kdy bylo o těchto podání či
návrzích rozhodnuto (přesné datum), pod jakým č.j. a jakým způsobem bylo o
těchto podáních, návrzích a podnětech rozhodnuto. V případě, že žádné
takové podání či návrhy podány nebyly, prosíme o výslovné uvedené této
skutečnosti.
K Vaší žádosti Vám sdělujeme:
V žádosti o informace uvedeném časovém období obdržel Odbor strategického
rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále také „krajský úřad“) 3 podání
týkající se v žádosti o informace uvedené Společnosti, Projektu nebo vymezených
pozemků. Jednalo se o následující podání a podněty:
1. Ze dne 8. 10. 2020 - odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Šumperk ze
dne 30. 7. 2020, č.j. MUSP 79242/2020, ve věci Výrobní projekt - SO 04,
projekt pod názvem "Papírenský stroj PS6". Odvolání bylo podáno společností
OP papírna, s.r.o., se sídlem Olšany 18, 789 62 Olšany. O odvolání bylo
rozhodnuto rozhodnutím ze dne 25. ledna 2021, čj. KUOK 9203/2021 tak, že
rozhodnutí Městského úřadu Šumperk bylo zčásti změněno a ve zbytku
potvrzeno. V rámci tohoto řízení oddělení územního plánování Odboru
strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen
„OdÚP OSR KÚOK“) obdrželo dne 14. 10. 2020 žádost KÚOK, Odboru
strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, o posouzení
negativního závazného stanoviska čj. MUSP 62187/2020 ze dne 17. 6. 2020,
které vydal Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic MěÚ
Šumperk k žádosti o dodatečné povolení stavby „Výrobní objekt – SO 04
„Papírenský stroj PS6“. Dne 11. 12. 2020 pod č.j. KUOK 127508//2020 byla
OdÚP OSR KÚOK vydána změna závazného stanoviska.
2. Ze dne 13. 4. 2021 - žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti Městským
úřadem v Šumperku. Žádost byla podaná obcí Olšany, zast. starostou obce
Ing. Alešem Janderkou, Olšany 75, 789 62. Podání nebylo doposud vyřízeno.
3. Dále byl fyzickou osobou podán podnět týkající se postupu Městského úřadu
Šumperk při nakládání s osobními údaji dané fyzické osoby. Ve věci dalších
požadovaných údajů vztahujících se k tomuto bodu bude vyhotoveno
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.
K časovému období uvedenému v žádosti o informace Odbor životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení integrované prevence,
jako orgán příslušný dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci) uvádí:
Dle zákona o integrované prevenci bylo společnosti OP papírna, s.r.o., Olšany 18, IČ
251 28 612 dne 29. 2. 2008, pod č. j.: KUOK 13041/2008 vydáno rozhodnutí o
integrovaném povolení pro zařízení „Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny“.
Dále v žádosti o informace uvedeném časovém období, byla vydána následující
rozhodnutí:
-

Změna integrovaného povolení (č. 14) ze dne 3. 7. 2020, pod č. j.: KUOK
74151/2020. Nabytí právní moci 28. 7. 2020. Řízení bylo zahájeno dne 5. 6. 2020
na základě žádosti společnosti OP papírna, s.r.o., Olšany 18, IČ 251 28 612.
Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení bylo schválení
aktualizovaného Havarijního plánu pro zařízení.

-

Změna integrovaného povolení (č. 13) ze dne 7. 8. 2020, pod č. j.: KUOK
88914/2020. Nabytí právní moci 4. 9. 2020. Řízení bylo zahájeno dne 21. 2. 2020
na základě žádosti společnosti OP papírna, s.r.o., Olšany 18, IČ 251 28 612, kdy
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.

-

Změna integrovaného povolení (č. 15) ze dne 4. 6. 2021, pod č. j.: KUOK
60505/2021. Nabytí právní moci 24. 6. 2021. Krajský úřad obdržel dne 23. 2.
2021, usnesením Městského úřadu v Šumperku, č. j.: MUSP 20711/2021 ze dne
18. 2. 2021 postoupení podání společnosti OP papírna, s.r.o., Olšany 18, IČ 251
28 612, zastoupené na základě plné moci společností KOCMAN envimonitoring
s. r. o., se sídlem Lišejníková 1034/1, 641 00 Brno, IČ 03108279, ze dne 15. 2.
2021. Předmětem žádosti bylo povolení k nakládání s podzemními vodami z
„Vaňkovy studny“, situované na pozemku parc. č. 745/2 v k. ú. Olšany nad
Moravou a o povolení k nakládání s vodami z „Krobotovy studny“, situované na
pozemku parc. č. 175 v k. ú. Olšany nad Moravou. Konkrétně provozovatel žádal
u obou studní o povolení k provedení čerpacích zkoušek.

Odbor životního prostředí a zemědělství dále eviduje podnět, který obdržel od krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje a který podala fyzická osoba. Tento podnět se
týká provozu stavby Papírenského stroje PS6 OP papírna, s.r.o. Olšany. Předmětný
podnět byl ze strany krajského úřadu prověřen, avšak z důvodu věcné nepříslušnosti
nebyl tento dále řešen a podateli podnětu byla tato skutečnost sdělena. Ve věci dalších
požadovaných údajů vztahujících se k tomuto bodu bude vyhotoveno rozhodnutí o
částečném odmítnutí žádosti o informace.
Podáním ze dne 27. 4. 2021 byla krajskému úřadu doručena žádost o změnu
integrovaného povolení. Obsahem žádosti je změna na zdrojích znečišťování ovzduší
dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V současné době probíhá řízení o
vydání změny integrovaného povolení.
Dále pak k žádosti Společnosti OP papírna, s. r. o. Odbor životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, jako orgán ochrany ovzduší příslušný
dle znění § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) uvádí:
V žádosti o informace uvedeném časovém období neevidujeme žádné podání v dané
věci, které by se týkalo pouze zákona o ochraně ovzduší. Orgán ochrany ovzduší

však poskytuje součinnost v rámci řízení vedených dle 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). Zde je třeba uvést, že v současné době je na krajském úřadu podána žádost
o 15. změnu integrovaného povolení, viz výše. Žádost byla podána Společností OP
papírna, s. r. o. dne 27. 4. 2021 a je evidovaná pod č. j.: KUOK 45864/2021. V rámci
této žádosti jsou mimo jiné řešeny tzv. vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší,
respektive jejich provedení (stavba) a uvedení do provozu. V rámci součinnosti
k vedenému řízení orgán ochrany ovzduší poukázal na fakt, že pro umístění
vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší je třeba mít vydáno závazné stanovisko dle
znění § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší. Toto závazné stanovisko vydává
krajský úřad, orgán ochrany ovzduší mimo režim zákona o integrované prevenci.
Závazné stanovisko nebylo dosud vydáno, ani o jeho vydání Společnost OP papírna, s.
r. o. nepožádal; orgánu ochrany ovzduší není znám důvod, proč k tomuto nedošlo.
Dále Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje,
oddělení vodního hospodářství, uvádí níže v tabulce další relevantní informace
vztahující se k v žádosti vymezenému předmětu žádosti o informace.
Návrh
podal:

Datum Věc:
podání:

Rozhodnutí o
návrhu č.j.,
datum:
Žádost o společné KUOK
povolení na stavbu 72977/2020 ze
vodního díla: „OP dne 30. 06. 2020.
PAPÍRNA s.r.o. –
NOVÝ
VÝUSTNÍ
OBJEKT“; konkrétně
se jedná o změnu
dokončené
stavby
vodního
díla:
„ROZŠÍŘENÍ
ČOV
papírna, s.r.o.“.

Jak bylo rozhodnuto:

24. 11.
2020

Žádost o prodloužení
doby trvání
zkušebního provozu
stavby vodního díla:
„ROZŠÍŘENÍ ČOV OP
papírna, s.r.o.“.

KUOK
128886/2020 ze
dne 03. 12. 2020.

Vydáno rozhodnutí o
prodloužení doby trvání
zkušebního provozu
stavby vodního díla.

17. 06.
2021

Žádost o prodloužení
doby trvání
zkušebního provozu
stavby vodního díla:
„ROZŠÍŘENÍ ČOV OP
papírna, s.r.o.“.

KUOK
65951/2021 ze
dne 21. 06. 2021.

Vydáno rozhodnutí o
prodloužení doby trvání
zkušebního provozu
stavby vodního díla.

OP
11. 05.
papírna,
2020
s.r.o.,
IČO:
25128612,
Olšany
č.p. 18,
789 62
Olšany

OP
papírna,
s.r.o.,
IČO:
25128612,
Olšany
č.p. 18,
789 62
Olšany
OP
papírna,
s.r.o.,
IČO:
25128612,
Olšany
č.p. 18,
789 62

Vydáno společné
povolení stavby.

Olšany
Informaci zpracoval:
Dne 8. 7. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

