
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

 

Žádost číslo: 10 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 11748/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 30.01.2021 

Obsah žádosti: 

Vlastník kanalizační výpusti na parcele  

Povolení o vypouštění odpadních vod 

Podklady o výstavbě kanalizačního zařízení 

Ochranné pásmo vodního zdroje 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
ŽPR 

Odpověď poskytnuta dne: 05.02.2021 

Odpověď poskytnuta:  V plném rozsahu 

Přílohy: 0 

 

 

 

Odpověď:   

 
Vážený pane, 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel 

30.01.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o 

vlastníkovi kanalizační výpusti na parcele č. XXX v obci Kopřivná, o povolení o vypouštění 

kanalizačních vod z dotčeného kanalizačního zařízení, o evidenci listinných podkladů o výstavbě 

dotčeného zařízení, o slučitelnosti OPVZ I. stupně se zemědělskou činností, o vydání rozhodnutí o 

stanovení OPVZ I. stupně. 

 

Na základě vyjádření Odboru životního prostředí MěÚ Šumperk Vám povinný subjekt dle InfZ 

k Vaší žádosti sděluje následující:  

 

1. K informaci o tom, zda-li evidujeme vlastníka kanalizační výpusti resp. kanalizačního 

zařízení, které je zakončeno na pozemku - parcela č. XXX v obci Kopřivná v katastrálním 

území Kopřivná - souřadnice: 50.0439047N, 16.9480011E, povinný subjekt uvádí:  

Vlastníka této kanalizační výpusti neevidujeme.  

 

2. K informaci, zda-li bylo naším úřadem vydáno v minulosti jakékoliv povolení o vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových dle vodního zákona z výše uvedeného kanalizačního 

zařízení, povinný subjekt uvádí: 
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Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle vodního zákona z výše 

uvedeného kanalizačního zařízení nebylo MěÚ Šumperk vydáno. 

 

3. K informaci, zda-li náš úřad eviduje jakékoliv listinné podklady o výstavbě tohoto 

kanalizačního zařízení. (Dle kusých informací od spoluobčanů jste se dozvěděl, že toto 

zařízení bylo vybudováno za doby socialismu a slouží k odvodu dešťových vod z přilehlého 

zemědělského areálu. Do rukou se Vám dostalo rozhodnutí č. j. Vod/4198/1137-1958 

vydané dne 16. 10. 1958 Odborem výstavby a vodního hospodářství v Šumperku, kde 

přílohou je i list s katastrální mapou, ve které je zaznačen vodovod - kanalizace, avšak 

vyústění neodpovídá aktuální situaci, neboť dle dobového materiálu se vyústění nachází v 

jiné části obce, řádově zhruba 150 m od Vašeho pozemku). Povinný subjekt k dotazu 

uvádí:  

MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí neeviduje žádné listinné podklady o výstavbě 

tohoto kanalizačního zařízení. Jak je uvedeno výše, stavba vodních děl (studna a vodovod) 

k novostavbě kravína byla povolena v r.1958 jiným úřadem a následně byla zkolaudována 

v roce 1966. Veškerá projektová dokumentace je s největší pravděpodobností uložena ve 

Státním okresním archivu Šumperk.   

    

4. K dotazu, zda-li je slučitelné to, že přímo v OPVZ I. stupně je vykonávána zemědělská 

činnost, která zahrnuje chov dobytka, skladování krmiv, chlévské mrvy na volném 

prostranství přiléhajícím k zemědělským budovám a další, povinný subjekt uvádí: 

V zemědělském areálu byla povolena kopaná studna vč. jímacího zářezu, u které bylo 

stanoveno ochranné pásmo I. stupně výše citovaným rozhodnutím. Ve správním aktu je 

uvedeno, že v ochranném pásmu není přípustné pasení dobytka a hnojení. 

Dle sdělení majitele přilehlých kravínů v areálu není žádná studna ani strojní zařízení, 

které by bylo v této době používáno a o kterém by věděl. Stará silážní jáma je zlikvidovaná 

a zasypaná a nepoužívá se k uskladnění žádného krmiva už více než 20 let. Veškeré 

krmení pro dobytek je uloženo v senážních balících na pronajaté ploše vedle kravína s 

jalovičkami, seno je uloženo na půdě. Jalovičky jsou ustájené na hluboké podestýlce s 

odvozem chlévské mrvy dle potřeby na polní hnojiště v Lužné. Totéž provádí další chovatel 

(chová zde 15 ks krav). V objektu není tedy žádný sklad chlévské mrvy ani močůvky, 

žádné stroje ani žádný jiný zdroj znečištění životního prostředí. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že provozovanou zemědělskou činností nedochází 

k porušování shora citovaného rozhodnutí.  

 

5. K dotazu, zda-li bylo naším úřadem v uplynulých letech vydáno rozhodnutí o stanovení 

OPVZ I. stupně v novém rozsahu tak, jak je nyní zakresleno v systému LPIS a tak, jak je 

zaneseno v aktuálně platném územním plánu obce. Z veřejných informací se Vám 

podařilo dohledat pouze rozhodnutí č. j. Vod/4198/1137-1958, jenž stanovilo OPVZ I. 

stupně v okolí kopané studny o rozměrech 30 x 20 x 7 m, přičemž bylo stanoveno, že 
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tento prostor musí být oplocen, zatravněn, udržován a nesmí zde docházet k pasení 

dobytku a hnojení… Povinný subjekt k dotazu uvádí: 

 

Naším úřadem nebylo v uplynulých letech vydáno rozhodnutí o stanovení OPVZ I. stupně v 

novém rozsahu. Údaje o rozsahu ochranného pásma vodního zdroje, uvedené ve 

veřejném registru půdy – LPIS a v platném územním plánu obce Kopřivná, skutečně 

neodpovídají rozsahu OPVZ stanoveném ve výše citovaným rozhodnutím.  

Dle sdělení majitele přilehlých kravínů studna ani jímací zářez již neexistují, a proto jím 

bude požádáno o zrušení ochranného pásma vodního zdroje, jelikož odpadl důvod jeho 

ochrany. 

 

Na závěr: 

Povinný subjekt zjistil, že Váš podnět v současné době šetří i Česká inspekce životního prostředí, 

OI Olomouc, a proto nebude provádět vlastní šetření. 

 

S pozdravem,  

 

Ing. Dana Krňávková 

Vedoucí odboru životního prostředí 

Odbor životního prostředí 

Městský úřad Šumperk 
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