
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
Odbor životního prostředí
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vyřizuje (oprávněná úřední osoba): Mgr. V. Pekárek
tel.: 588 488 315, e-mail : podatelna@olomouc.eu

Žadatel o informaci :
ŘSD ČR
Správa Olomouc
Wolkerova 951/24a
779 00 OLOMOUC

Vážení,

dne  31.10.2022  jsme  obdrželi  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), jejímž prostřednictvím jste žádali o poskytnutí následujících dokumentů :

- rozhodnutí  Okresního národního výboru v Olomouci,  odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství č. j. voda 26/74-Li z 18.1.1974, jímž byly uvedeny do
trvalého užívání tři vrtané studny H1, H2, H3 jako vodní zdroj OLMA;

- rozhodnutí  Okresního  úřadu  Olomouc,  referátu  životního  prostředí  č.  j.  ŽP-
1704/99-Je ze dne 1.3.1999 jako rozhodnutí o ochranném pásmu vodního zdroje I.
stupně pod názvem „Olma – PHO I. stupně“;

-  rozhodnutí  Okresního  úřadu  Olomouc,  referátu  životního  prostředí  č.  j.  ŽP-
8116/98-Je ze dne 30.3.1998 jako rozhodnutí o ochranném pásmu vodního zdroje
II. stupně pod názvem „Olma – PHO II. stupně“;

- rozhodnutí Okresního úřadu Olomouc, referátu životního prostředí č. j. ŽP-5327
A/00-To ze  dne 19.12.2000 o „Upřesnění  parcel  nacházejících  se v ochranném
pásmu II. stupně vodního zdroje OLMA a.s. v k. ú. Holice u Olomouce“.

V souladu s ust.  § 14 odst.  5 písm. d) zákona Vám v příloze výše uvedené dokumenty
posíláme, přičemž upřesňujeme, že u posledního dokumentu přikládáme i doklad o nabytí
právní moci, vystavený ministerstvem životního prostředí a související rozhodnutí č. j. ŽP-
5327  B/00-To  ze  dne  20.12.2000.  Též  pro  názornost  přikládáme  rovněž  „Mapu  rozsahu
ochranných pásem na kopii  základní  mapy v měřítku  1:10 000“,  která  znázorňuje rozsah
původního ochranného pásma a jeho rozšíření, které bylo stanoveno v r. 2020. 

         S pozdravem
                       

                                                                                                Mgr. Vlastislav Pekárek
                                                                                               právník odboru ŽP MMOl
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