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                                                       VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o navazujícím správním řízení o žádosti podle ustanovení § 44 zákona číslo 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a 

zveřejnění žádosti o stavebním povolení k vodnímu dílu: „IO 04 Dešťová kanalizace" v 

rámci akce „Papírenský stroj PS6"  
   

 

Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31, 78701 Šumperk, obdržel 

podáním ze dne 11.7.2018 žádost společnosti  
 

                              OP papírna, s.r.o., IČO: 25128612, Olšany 18, 78962 Olšany   

 

o stavební povolení k vodnímu dílu „IO 04 Dešťová kanalizace" v rámci akce „Papírenský 

stroj PS6", v souladu s ustanovením § 15 odstavce 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dnem podání 

žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení stavby předmětného vodního díla. 

Jedná se o navazující řízení ve smyslu ustanovení § 3 písmene g) ve spojení s ustano-

vením § 9b a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákona o EIA"). 

 

Informace o záměru podle ustanovení § 9B odstavce 1 zákona o EIA: 
 

Stavba „IO 04 Dešťová kanalizace" je navržena v uzavřeném areálu žadatele, společnosti 

OP papírna, s.r.o., v kraji Olomouckém, okrese Šumperk, na pozemcích parcelní čísla: 

st.p. 108, st.p. 257, 735/4, 735/5, 735/9, 735/10, 735/11, 735/29, 735/30, 735/31, 

735/33, 737/2, 738/1, 739/3, 739/4, 739/5, 882/3, 882/4, 882/8, 882/11, 914 v 

k.ú. Olšany nad Moravou, st.p. 69/4, st.p. 104, st.p. 117, st.p. 119, 121/1, 121/2, 

121/6, 121/7, 121/11 v k.ú. Klášterec, 170/14, st.p. 153/1 v k.ú. Bohutín nad 

Moravou. Předmětem dokumentace pro stavební povolení je vypracování dokumentace 

pro areálovou dešťovou kanalizaci, odvádějí dešťové vody ze střech objektů a zpevněných 

ploch do otevřené retenční nádrže a další dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch 
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do odlučovače lehkých kapalin OLK (pro zachycení případných úkapů olejů a pohonných 

hmot) a do podzemní retenční dešťové nádrže. Tímto způsobem bude zajištěno zpomalení 

odtoku dešťových vod do vodotečí, do řeky Moravy a do Bušínského potoka. Předmětná 

nová dešťová kanalizace zahrnuje stoky z plastového potrubí různých dimenzí DN 500, 

DN 400, DN 300, materiál PVC-U SN12 (gravitační stoky) a z tlakového potrubí materiál 

PE 100 RC (výtlak). Délky jednotlivých stok dešťové kanalizace - D1: d = 442,65 m, D1.1: 

d = 169,77 m, D1.2: d = 47,77 m, D1.3: d = 32,61 m, D1.4: d = 30,23 m, D2: d = 170,72 m, 

D2.1: d = 126,66 m, výtlak D3: d = 59,57 m, D4: d = 55,36 m, celková délka potrubí 

dešťové kanalizace bude činit 1135,34 m. Pro zpomalení odtoku vody ze střech nových 

objektů bude využita stávající betonová retenční nádrž o ploše 2082 m2, nacházející se 

západně od navrhovaného objektu papírny. Nádrž bude dělena na dvě části. Severní část 

nádrže o užitném objemu 1480 m3 s výškou hladiny 314,40 (odpovídající průměrné kótě 

hladiny v Bušinském potoce, respektive v Atkovském rybníku). Jižní část nádrže o užitném 

objemu 1500 m3 při výšce hladiny 313,60 m. Tento objem bude sloužit pro zachycení 

srážkových vod, které budou následně využity pro technologii závodu papírny; v případě 

nespotřebování této vody dojde k jejímu odtoku do Bušínského potoka. Dešťové vody ze 

střech navržených objektů budou svedeny navrženou kanalizací D2 a D2.1 podél západní 

strany objektů a obě tyto větve budou vyústěny do stávající betonové akumulační nádrže. 

Z ní bude voda využívána pro technologii. Pro odvodnění komunikací a střechy jsou 

navrženy dešťové stoky D1, D1.1, D1.2, D1.3, D1.4, na východní straně od navržených 

objektů. Stoka D1 bude zaústěna do navržené podzemní retenční nádrže a vody odtud 

pak budou řízeně přečerpávány výtlačným potrubím D3 do stávající areálové dešťové 

kanalizace a odtokem do řeky Moravy. Podzemní retenční nádrž bude mít užitný objem 

263 m3, celkový pak 315 m3. Část stávající dešťové kanalizace na místě budoucí haly 

rozvlákňování bude přeložena a nahrazena stokou D4, vedenou západním směrem. 

Revizní šachty na potrubí budou typové betonové DN 1000, kryté litinovými poklopy. Pro 

zachycení případných úkapů ropných látek (C10-C40) pohonných hmot a olejů z automobilů 

a mechanismů, bude sloužit odlučovač lehkých kapalin (OLK) – velkoprůtokový odlučovač 

ropných látek MEA TECH typ FB 10.07 o průtoku 280 l/s.   

 

Za splnění zákonných požadavků bude v navazujícím stavebním řízení vydáno stavební 

povolení speciálním stavebním úřadem, Městským úřadem Šumperk, Odborem životního 

prostředí.  

 

Současně vodoprávní úřad Městského úřadu Šumperk, Odboru životního prostředí, v 

souladu s ustanovením § 9b zákona o EIA:  

 

a) Upozorňuje, že se jedná o záměr posouzený podle tohoto zákona a sděluje, že do 

podkladů navazujícího řízení, tj. stavbeního řízení, lze nahlédnout u Městského úřadu 

Šumperk, budova na ulici Jesenická 31, 1 patro, dveře číslo 229, v úřední dny pondělí a 

středa 08:00 hod. – 17:00 hod., případně i v jiné pracovní dny po předchozí telefonické 

domluvě s oprávněnou úřední osobou. 

b) Informuje, že předmětem tohoto navazujícího řízení je vydání rozhodnutí o povolení 

stavby vodního díla „IO 04 Dešťová kanalizace" v rámci akce „Papírenský stroj PS6" v 

areálu společnosti OP papírna, s.r.o., v Olšanech.    

c) Informuje, o tom, že předmětný záměr byl, jako celek, posuzován ve smyslu zákona o EIA, 

Ministerstvem životního prostředí bylo dne 30.11.2015 vydáno stanovisko pod č.j.: 

85559/ENV/15, které je přístupné na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA 

OV8170. 
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d) Informuje o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle ustanovení §9c odstavce 1 

zákona o EIA: Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Tyto 

připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informace podle ustanovení § 

9b odst. 1 zákona o EIA na úřední desce. Do podkladů navazujícího řízení, tj. stavebního 

řízení může veřejnost nahlédnout u Městského úřadu Šumperk, budova na ulici Jesenická 

31, 1 patro, dveře číslo 229, v úřední dny pondělí a středa 08:00 hod. – 17:00 hod., 

případně i v jiné pracovní dny po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední 

osobou (viz. výše). 

e) Dotčená veřejnost, uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bod 2. zákona o EIA, se stává 

účastníkem navazujícího řízení podle ustanovení § 9c odst. 3 zákona o EIA, pokud se 

podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, ve 

lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o 

EIA. Spolu s podáním písemného oznámení podle předchozí věty je dotčená veřejnost 

povinna doložit splnění podmínek podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA. Podle 

ustanovení § 9c odst. 4 zákona o EIA může odvolání v navazujícím řízení podat také 

veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bod 2. zákona o EIA, a to i v případě, že nebyla 

účastníkem v prvním stupni. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a 

připomínkám nebude přihlédnuto. 

f) Dotčenými orgány jsou: 

- Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31, 78701 Šumperk 

- Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, oddělení územního rozhodování, Jesenická 31, 

78701 Šumperk 

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Lidická 2567/56, 

78701 Šumperk 

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 

265/7, 78701 Šumperk 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení 

ochrany životního prostředí, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení 

integrované prevence, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc 

- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č.p. 1442/65, 10000 Praha 10  

 

K projednání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby vodního díla „IO 04 Dešťová 

kanalizace" v rámci akce „Papírenský stroj PS6" v areálu společnosti OP papírna, s.r.o., v 

Olšanech, upustil speciální stavební úřad Městského úřadu Šumperk, Odboru životního 

prostředí, od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v daném území a sama 

žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.   

 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání stavebního 

povolení, byla vyvěšena po dobu 30 dnů na místě určeném stevebním úřadem, na místě 

stavby. 

 

Informace bude obsahovat náležitosti podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 

znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Součástí informace bude též grafické vyjádření záměru, z 

něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na 

území. Předpokladem v tomto případě však je, že vzhledem k charakteru této v podstatě 

podzemní stavby bude zmíněný vliv minimální.  
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Upozornění: 
 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 

moc. Právnické osoby jednají prostřednictvím oprávněných osob.  

Podle ustanovení § 9b odstavce 3 zákona o EIA je navazující (stavební) řízení řízením s 

velkým počtem účastníků podle správního řádu (ustanovení § 25 a ustanovení § 144 

správního řádu), doručuje se veřejnou vyhláškou, která bude po dobu 30 dnů vyvěšena 

na úřední desce Městského úřadu Šumperk. Podle ustanovení § 25 a § 26 správního 

řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě a to na adrese: 

https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/uredni-deska-1.html. 

Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, 

který navazující řízení vede. Obsah vyhlášky bude zveřejněn zároveň s žádostí o vydání 

stavebního povolení.  

Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení navazujícího správního řízení a žádost o 

stavební povolení na předmětnou stavbu budou rovněž vyvěšeny na úřední desce obce 

Olšany a obce Bohutín. 

Současně obce žádáme o zaslání písemného vyrozumění o rozmezí, po které byla tato 

informace zveřejněna na Vaší úřední desce. 

 

 

 

                                                otisk úředního razítka                        Ing. Ivan P u d i l 

                                                                                                 referent vodoprávního oddělení 

                                                                                                       oprávněná úřední osoba 
 

 

 

Příloha: 

   

- Žádost o stavební povolení. 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                      ........................................................ 
vyvěšeno / den, měsíc, rok, podpis a razítko                                                    vyvěšeno / den, měsíc, rok, podpis a razítko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/uredni-deska-1.html
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Obdrží: 

 

a) účastníci řízení – (na dodejku do vlastních rukou – prostřednictvím 

      datové schránky) 

 

1. OP papírna, s.r.o., Olšany 18, 78962 Olšany 

2. Obec Olšany, Olšany 75, 78962 Olšany 

2. Obec Bohutín, Bohutín 65, 78962 Olšany 

3. ČEZ Distibuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly 

4. CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/1/6, 13000 Praha 3 

5. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren781, 

                                                                                                                75501 Vsetín 

6. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., č.p. 2769, Jílová 6, 

                                                                                                       78701 Šumperk 

7. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno 

 

 

b) dotčené správní orgány – (na dodejku do vlastních rukou – prostřednictvím 

      datové schránky) 

 

1. Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, oddělení územního rozhodování, Jesenická 31,    

                                                                                                                         78701 Šumperk 

2. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Lidická 2567/56,  

                                                                                                                         78701 Šumperk 

3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 265/7,                                             

                                                                                                                         78701 Šumperk 

4. Krajský úřad  Olomouckého  kraje,  Odbor  životního prostředí a zemědělství,  Oddělení  

                                          ochrany životního prostředí, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc 

5. Krajský  úřad  Olomouckého  kraje,  Odbor  životního prostředí a zemědělství, Oddělení  

                                                   integrované prevence, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc 

6. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č.p. 1442/65, 10000 Praha 10  

 

 

      c) na vědomí 

 

1. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77211  

                                                                                                                                      Olomouc 

 

domo: Městský úřad Šumperk, Odbor ŽPR/VH - zde  
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