Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 20. 7. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujícího
znění:
Na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o
poskytnutí informací o plnění integrovaného povolení OP papírna, s.r.o. Olšany pro
zařízení „Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny“. Podle IP, část 3. Hluk v
podmínce výjimky 2. v termínu do 31. 12. 2020 měla být provedena 2. etapa
protihlukových opatření dle návrhu akustické studie z roku 2014. Účinnost opatření
měla být následně ověřena měřením hluku v noční době. Výsledek měření měl být
předložen krajskému úřadu a orgánu ochrany veřejného zdraví do 30. 6. 2021.
Žádám o poskytnutí aktualizace akustické studie, protokol měření hluku, případně
další dokumenty související s plněním zmiňované části integrovaného povolení.
Poskytnutá informace:
Dle Vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence
Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „krajský úřad“), jakožto orgánu příslušného
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), bylo dle zákona o integrované prevenci 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“, ve
znění pozdějších změn (dále také „integrované povolení“).
V závazných podmínkách provozu zařízení integrovaného povolení, části 3. HLUK, je
stanovena podmínka č. 2.: „V termínu do 31. 12. 2020 bude provedena 2. etapa
protihlukových opatření dle návrhu akustické studie (č. Z140289-01 z 29. 9. 2014).
Účinnost protihlukových opatření bude následně ověřena měřením hluku v noční
době. Výsledek měření bude předložen krajskému úřadu a orgánu ochrany
veřejného zdraví do 30. 6. 2021.“
Podáním ze dne 25. 6. 2021 bylo, v souladu s výše uvedenou podmínkou, krajskému
úřadu doručeno Oznámení o plnění závazných podmínek provozu zařízení
„Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny“, závod Olšany s výsledky
autorizovaného měření hluku a aktualizací akustické studie s návrhem odhlučnění
jednotlivých zdrojů hluku po zprovoznění papírenského stroje PS6.
K výše uvedeným informacím byly žadateli zaslány v anonymizované podobě dva
dokumenty. Jedná se o:
 Aktualizaci akustické studie Z170340, provoz výrobního areálu po zprovoznění
PS6, stav 03/2021. Zpracovala společnost Greif-akustika, s.r.o., česká
nezávislá společnost snižující hluk, Kubíkova 12/1378, 182 00 Praha 8,
IČ 45307385.
 Protokol o autorizovaném měření hluku OP papírna, s.r.o., Olšany 18, 789 62,
Měření hluku ve venkovním prostoru – květen 2021. Zpracovala společnost

Greif-akustika, s.r.o., česká nezávislá společnost snižující hluk, Kubíkova
12/1378, 182 00 Praha 8, IČ 45307385.
Informaci zpracoval:
Dne 4. 8. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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