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ROZHODNUTÍ
o vydání změny integrovaného povolení č. 6 pro „Zařízení provozu Vodního hospodářství“
společnosti DEZA, a.s.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád a podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 28 písm. e) ve spojení s ust. § 33 písm. a) zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), v platném znění, vydává podle
ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

rozhodnutí,
kterým se mění integrované povolení vydané krajským úřadem pod č. j. KUZL 79506/2017 ze dne
27.02.2018 ve znění změny č. 1: č. j. KUZL 59711/2018 ze dne 09.10.2018, změny č. 2:
č. j. KUZL 68949/2018 ze dne 24.10.2018, změny č. 3: č.j. KUZL 13765/2019 ze dne 06.05.2019,
změny č. 4: č.j. KUZL 56252/2019 ze dne 15.11.2019 a změny č. 5: č.j. KUZL 79258/2019 ze dne
08.01.2020 provozovateli, společnosti DEZA, a.s., se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí, s přiděleným IČO 00011835, pro „Zařízení provozu Vodního hospodářství“
ve výrokové části rozhodnutí takto:
1) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“ se v kapitole 4. „Podmínky zajišťující
ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy,
podzemních a povrchových vod“, podkapitole 4.2.1. „Odběr povrchových a podzemních
vod“ mění termín uvedený v bodě 1) pod písmenem g). Nově bude mít bod g) následující znění:
g) Odběr se povoluje na dobu určitou, a to do 30.06.2025.
2) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“ se v kapitole 4. „Podmínky zajišťující
ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy,
podzemních a povrchových vod“, podkapitole 4.2.1. „Odběr povrchových a podzemních
vod“ mění termín uvedený v bodě 2) pod písmenem b). Nově bude mít bod b) následující znění:
b) Odběr se povoluje na dobu určitou, a to do 30.06.2025.
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3) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“ se v kapitole 4. „Podmínky zajišťující
ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy,
podzemních a povrchových vod“, podkapitole 4.2.1. „Odběr povrchových a podzemních
vod“ mění termín uvedený v bodě 3) pod písmenem a). Nově bude mít bod a) následující znění:
a) Odběr se povoluje na dobu určitou, a to do 30.06.2025.
4) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“ se v kapitole 4. „Podmínky zajišťující
ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy,
podzemních a povrchových vod“, podkapitole 4.2.1. „Odběr povrchových a podzemních
vod“ mění termín uvedený v bodě 4) pod písmenem a). Nově bude mít bod a) následující znění:
a) Odběr se povoluje na dobu určitou, a to do 30.06.2025.
5) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“ se v kapitole 4. „Podmínky zajišťující
ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy,
podzemních a povrchových vod“, podkapitole 4.2.3. „Jiné nakládání s povrchovými vodami
– odvádění odčerpaných podzemních vod do Jasenického (Příluckého) potoka“ mění termín
uvedený v podmínce pod písmenem a). Nově bude mít bod a) následující znění:
a) Vypouštění vod se povoluje na dobu určitou, a to do 30.06.2025.
6) V části III. „Závazné podmínky provozu zařízení“ se v kapitole 4. „Podmínky zajišťující
ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy,
podzemních a povrchových vod“ v podkapitole 4.2.2. „Vypouštění odpadních vod do vod
povrchových“ ruší bez náhrady povolení uvedené v bodě 1) této podkapitoly a povolení
k vypouštění odpadních vod výustí č. 1 z biologické ČOV uvedené v bodě 2) se nově bude
označovat jako bod 1).

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 03.04.2020 žádost o změnu integrovaného povolení č. j. KUZL 79506/2017
ze dne 27.02.2018 ve znění změny č. 1: č. j. KUZL 59711/2018 ze dne 09.10.2018, změny č. 2:
č. j. KUZL 68949/2018 ze dne 24.10.2018, změny č. 3: č.j. KUZL 13765/2019 ze dne 06.05.2019,
změny č. 4: č.j. KUZL 56252/2019 ze dne 15.11.2019 a změny č. 5: č.j. KUZL 79258/2019 ze dne
08.01.2020 vydaného pro zařízení „Zařízení provozu Vodního hospodářství“ společnosti DEZA, a.s.,
se sídlem Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, s přiděleným
IČO 000 11 835 (dále jen „provozovatel zařízení“).
Provozovatel zařízení požádal o změnu integrovaného povolení v souladu s ustanovením
§ 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení
provozu vodního hospodářství - změna č. 6 je prodloužení povolení k odběru povrchové vody z řeky
Bečvy, dále prodloužení povolení odběru podzemních vod ze sanačního čerpání podzemních vod
z hydrogeologických vrtů, prodloužení povolení k odběru podzemní vody z drénové kanalizace
a prodloužení povolení k odvádění odčerpaných podzemních vod do Jasenického potoka.
Všechna výše uvedená povolení, o jejichž prodloužení je žádáno, jsou součástí stávajícího platného
integrovaného povolení a byla krajským úřadem vydána s platností do 30.06.2020.
Jako přílohu žádosti provozovatel předložil následující dokumenty:


Žádost o vydání změny integrovaného povolení



Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-7762/2020/5203/Pav ze dne 17.03.2020



Stanovisko Lesů České republiky, s.p., č.j. LCR957/001278/2020 ze dne 19.02.2020
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Stanovisko Českého rybářského svazu, územní svaz pro severní Moravu a Slezsko,
zn.: 296/20 ze dne 09.03.2020



Žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami nebo o jeho změnu (odběr povrchové
vody z řeky Bečvy – změna platnosti povolení)



Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami nebo o jeho změnu (odběr podzemní
vody ze sanačního čerpání z hydrogeologických vrtů – změna platnosti povolení)



Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami nebo o jeho změnu (odběr podzemní
vody z drénové kanalizace za účelem využití v technologii provozu zařízení – změna platnosti
povolení)



Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami nebo o jeho změnu (odběr podzemní
vody z drénové kanalizace za účelem snížení hladiny podzemní vody – změna platnosti
povolení)



Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami (vypouštění podzemních vod čerpaných
za účelem snížení hladiny podzemních vod do vodoteče – jasenického potoka)



Žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami nebo o jeho změnu (jiné nakládání
s povrchovými vodami – odvádění odčerpaných podzemních vod do Jasenického (Příluckého)
potoka – změna platnosti povolení)



Jmenovací dekret odpadového hospodáře společnosti DEZA, a.s., Ing. Svatavy Vráželové
ze dne 01.11.2015



Rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o registraci hnojiva VM
platné od 12.09.2019 do 31.12.2023 + příloha rozhodnutí

Krajský úřad na základě prostudování předložené žádosti shledal, že je nezbytné provést změnu
stávajícího integrovaného povolení č. j. KUZL 79506/2017 ze dne 27.02.2018, ve znění následných
změn, vydaného pro zařízení „Zařízení provozu Vodního hospodářství“. Krajský úřad tuto změnu
vyhodnotil a dospěl k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení dle ustanovení
§ 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, neboť nejsou naplněny požadavky uvedené v tomto
ustanovení.
V souladu s ustanovením § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci jsou účastníky předmětného
řízení o změně integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení provozu Vodního hospodářství“
následující subjekty:


DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Val ašské Meziříčí, s přiděleným
IČO 000 11 835 – účastník řízení dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci
a dle § 27 odst. 1 správního řádu.



Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - účastník dle § 7 odst. 2 zákona
o integrované prevenci



Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - účastník dle § 7
odst. 2 zákona o integrované prevenci



Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9 - účastník dle § 7 odst. 2 zákona o integrované prevenci



Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 38 Valašské Meziříčí - účastník dle § 7 odst. 2
zákona o integrované prevenci



Obec Lešná, Lešná č.p. 36, 756 41 Lešná - účastník dle § 7 odst. 2 zákona o integrované
prevenci

V souladu s § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, byla o zahajovaném správním řízení informována prostřednictvím úřední desky
také Egeria, z.s., která byla současně vyzvána ke sdělení, zda žádá o postavení účastníka řízení.
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Toto sdělení bylo na úřední desce krajského úřadu zveřejněno od 20.04.2020 a po dobu 8 dnů se
Egeria, z.s. za účastníka správního řízení nepřihlásila.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo správní řízení o vydání změny
integrovaného povolení, zahájeno dnem doručení žádosti, tedy dne 03.04.2020. Skutečnost
o zahájení správního řízení v dané věci oznámil krajský úřad účastníkům řízení dopisem
č. j. KUZL 26171/2020 dne 15.04.2020.
Krajský úřad v průběhu správního řízení neobdržel k danému předmětu žádosti žádné vyjádření.
Vyjádření Povodí Moravy, s.p.,, Českého rybářského svazu, z.s., územní svaz pro severní Moravu
a Slezsko a Lesů České republiky, s.p. byly předloženy jako podklady řízení - přílohy žádosti provozovatelem zařízení.
Jedná se konkrétně o následující vyjádření, která byla v rámci řízení o změně integrovaného povolení
zohledněna:


Vyjádření Lesů české republiky, s.p., Správa toků – oblast Povodí Moravy, č.j.
LCR957/001278/2020 ze dne 19.02.2020

Správce toku nemá námitek proti prodloužení termínů požadovaných společností DEZA, a.s.,
v návrhu na změnu č. 6 integrovaného povolení.
Správce toku dále upozorňuje, že výustní objekt v korytě Jasenického potoka (dle 4.2.2.) v ř.km 0,650
se zpevněním břehu je umístěn na parcele toku p.č. 531, která je v majetku firmy DEZA, a.s.
a zůstává součástí kanalizace a její majitel je do budoucna povinen zajišťovat jeho údržbu i veškeré
opravy dle § 52 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (povinnosti vlastníků staveb a zařízení
v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi).
Správa toků neodpovídá za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě na výustním objektu.


Vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko,
zn.: 296/20 ze dne 09.03.2020

Uvedený vodní tok Bečva včetně přítoku Jasenického potoka je vyhlášen za mimopstruhový rybářský
revír pod číslem 471 013, na kterém hospodaří MO ČRS Choryně a držitelem dekretu je Český
rybářský svaz, územní svaz pro severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách
(díle jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení
zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon
rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
Po prostudování výše uvedené žádosti Vám sdělujeme, že souhlasíme se změnami integrovaného
povolení ve změně č. 6, tak jak je tomu doposud.


Vyjádření Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-7762/2020/5203/Pav ze dne 17.03.2020

Stanovisko správce povodí a přímého správce VVT Bečva:
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující stanovisko:
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí
Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního
stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého
stavu/potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude
mít vliv na stav vodního útvaru.
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b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za splnění následujících podmínek:
1) Platnost povolení k odběru podzemních vod i povrchových vod bude omezena
max. do 31.12.2025.
Toto omezení požadujeme z důvodů možného přehodnocování odběrů a minimálních průtoků
ve vodních tocích a také z důvodu sjednocení jednotlivých povolení vč. povolení k vypouštění
přečištěných OV do vod povrchových.
Dále upozorňujeme, že žádost k prodloužení platnosti povolení na vypouštění
OV z ČOV požadujeme zaslat v dostatečném časovém předstihu, tzn. min. měsíc před uplynutím
konce platnosti povolení spolu s vyhodnocením zkušebního provozu ČOV.
Jakoukoliv případnou změnu technologie ČOV oproti navrženému řešení v PD
k ČOV požadujeme předložit k odsouhlasení.
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - li využito pro vydání platného rozhodnutí
nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.
Na základě všech výše uvedených skutečností a podkladů předložených provozovatelem provedl
krajský úřad ve výrokové části rozhodnutí tyto změny:
Část III.
V kapitole 4. „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména
ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod“ se v podkapitole 4.2.1. „Odběr povrchových
a podzemních vod“ prodloužily termíny pro odběr povrchové vody z řeky Bečvy, pro odběr podzemní
vody ze sanačního čerpání podzemních vod z hydrogeologických vrtů, pro odběr podzemní vody
z drénové kanalizace za účelem využití v technologii provozu zařízení jako vodu užitkovou a pro odběr
podzemní vody z drénové kanalizace za účelem snížení hladiny podzemní vody a to do 30.06.2025.
Přestože provozovatel zařízení v rámci předložené žádosti o změnu integrovaného povolení žádal o
prodloužení těchto termínů do data 30.06.2030, byla tato lhůta na základě vyjádření a odůvodnění
správce toku vydána na dobu pěti let.
Dále krajský úřad vypustil z kapitoly 4.2.2. „Vypouštění odpadních vod do vod povrchových“ bez
náhrady povolení uvedené v bodě 1), které se týkalo vypouštění odpadních vod výustí č. 1 po dobu
výstavby biologické čistírny odpadních vod a předčasného užívání stavby do doby zahájení
zkušebního provozu. Zahájení zkušebního provozu bylo provozovatelem zařízení oznámeno ke dni
25.05.2020. Povolení k vypouštění odpadních vod výustí č. 1 z biologické ČOV po dobu zkušebního
provozu uvedené v bodě 2) podkapitoly 4.2.2. se nově bude označovat jako bod 1).
Krajský úřad při posuzování změny integrovaného povolení vycházel z údajů, které byly zpracovány
v žádosti a z předložených stanovisek účastníků řízení.
Změnou integrovaného povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení použití
nejlepších dostupných technik v zařízení provedeného v řízení o žádosti o vydání integrovaného
povolení pro předmětné zařízení.
Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, dle položky 96 b, za toto řízení o změně integrovaného povolení nebyl stanoven, vzhledem
ke skutečnosti, že se jedná o změnu nepodstatnou.
Krajský úřad objektivně posoudil předloženou žádost o změnu integrovaného povolení a v souladu
se zákonem o integrované prevenci a na základě výše uvedených skutečností rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR, s uvedením rozsahu
v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením
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nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu
Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník
řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který
rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu
s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí
je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Obdrží:
Účastníci řízení:
-

DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 38 Valašské Meziříčí
Obec Lešná, Lešná č.p. 36, 756 41 Lešná

Na vědomí (po nabytí právní moci):
-

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, Soudní 1221, 757 38 Valašské
Meziříčí
Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01
Zlín
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