OLOMOUCKÝ KRAJ
Směrnice č. 2/ 2 0 1 5

pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu Olomouckého kraje
k odstraňování následků havárií s dopadem na jakost podzemních a
povrchových vod

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/14/33/2015 ze dne
20. 2. 2015 schválilo tuto směrnici:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice Olomouckého kraje řeší financování opatření k nápravě závažného
zhoršení nebo mimořádného závažného ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod dle § 40 a 42 odstavec 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“) na území Olomouckého kraje ze zvláštního účtu Olomouckého kraje.
Článek 2
Výklad pojmů
Havárií se pro účely této směrnice v souladu s ustanovením § 40 a 42 vodního
zákona rozumí mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod. Havárie je náhlá, nepředvídatelná,
závažná událost spočívající ve zhoršení či alespoň ohrožení podzemních nebo
povrchových vod. Vždy se musí jednat o stav krátkodobý, který se zpravidla v řádu
dnů nebo týdnů, buď díky přirozeným procesům či v důsledku provedených
bezprostředních opatření, navrací do svého původního stavu. Současně neexistuje či
není znám původce havárie.
Za dlouhodobou havárii se považuje dlouhodobá nepříznivá změna přírodního
zdroje nebo zhoršení jeho funkcí, které se mohou projevit přímo nebo nepřímo.
Jedná se o dlouhodobou změnu v horninovém prostředí a na podzemních nebo
povrchových vodách, které mají závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický
nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál a ohrožují zdraví
člověka a složky životního prostředí. Současně neexistuje či není znám původce.
Hydrogeologickým průzkumem se pro účely této Směrnice rozumí soubor činností,
kterými se zjišťuje míra a rozsah znečištění zemin a podzemních a povrchových vod
(dále jen „hydrologický průzkum“).

Doprůzkumem se pro účely této Směrnice rozumí soubor činností, kterými se
doplňuje provedený hydrogeologický průzkum. Slouží zejména k objasnění
nepředpokládaných odchylek při prováděné sanaci a může současně sloužit
k ověření výsledků provedených prací a doložení resp. ověření časového vývoje
znečištění zemin a podzemních a povrchových vod (dále jen „doprůzkum“).
Analýzou rizika se pro účely této Směrnice rozumí rozbor všech dosud provedených
kroků týkajících se hodnocení rizika a řešení rizika havárie nebo dlouhodobé havárie.
Skládá se z hodnocení rizika plynoucího z ekologické zátěže, návrhu cílových
parametrů a návrhu nápravných opatření. Analýza rizika se zpracovává podle
Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí pro analýzu rizik
kontaminovaných území uveřejněný ve věstníku MŽP č. 3 v březnu 2011 (dále jen
„metodický pokyn“).
Monitoringem se pro účely této Směrnice rozumí soubor činností, kterými se sleduje
vývoj znečištění zemin a podzemních nebo povrchových vod.
Sanací se pro účely této Směrnice rozumí realizace nápravných opatření, kterými
dojde k celkovému odstranění havárie nebo dlouhodobé havárie včetně příčin jejích
vzniku (dále jen „sanace“).
Supervize je soubor činností a procesů, kterými je prováděna nezávislá kontrola
účelnosti a souladu realizace nápravných opatření se schválenou projektovou
dokumentací, případně s jejími schválenými metodickými změnami a dodatky.
Činnost supervize může zadavatel zajistit všude tam, kde je to účelné. Supervize je
součástí nápravných opatření a je hrazena z prostředků určených na konkrétní
ekologickou smlouvu. Supervizí se prověřuje, zda finanční prostředky, poskytnuté
podle smlouvy jsou vynakládány účelně v souladu s touto smlouvou, projektovou
dokumentací nápravných opatření, jejích metodických změn, doplňků a dodatků,
stanovisky příslušných orgánů státní správy k této projektové dokumentaci,
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy a pravidly pro proplácení odstraňování
odpadů, případně pro úpravu garance, čerpání rozpočtové rezervy podle této
Směrnice. Účelně znamená, vedou-li takto financované práce k odstranění
ekologických škod, snížení ekologických rizik a zabránění jejich transportu mimo
sanovanou lokalitu. Dále supervize dává souhlas k proplácení faktur za skutečně
provedené práce dle platné projektové dokumentace.
Supervizor (vykonavatel kontroly) znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která
byla vybrána Olomouckým krajem pro provádění supervize nad průběhem realizace
nápravných opatření.
Článek 3
Předmět financování
Předmětem financování podle této směrnice je náhrada nákladů přímo souvisejících
s opatřeními k nápravě závažného zhoršení nebo mimořádného závažného ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod podle § 42 odstavce 4 vodního zákona,
v důsledku havárie nebo dlouhodobé havárie. Jedná se zejména o náklady na
hydrogeologický průzkum, doprůzkum, zpracování analýzy rizik, sanaci, supervizi
a monitoring lokality.

Předmětem financování z prostředků zvláštního účtu Olomouckého kraje1) je dále
náhrada nákladů provedených opatření k nápravě závadného stavu uložených
vodoprávním úřadem2) v případě, kdy není znám původce havárie 3) nebo dlouhodobé
havárie dle článku 2 této směrnice.
Náhradu za majetkovou újmu nebo omezení vzniklá vlastníkům při provádění
opatření k nápravě na jejich pozemcích nebo stavbách hradí podle ust. § 42 odst. 8
vodního zákona, příslušný vodoprávní úřad.
Článek 4
Stanovení priorit při odstraňování ohrožení nebo znečištění povrchových
nebo podzemních vod
1. Opatření k nápravě závadného stavu uložená příslušným vodoprávním úřadem 2)
jsou realizována postupně podle dlouhodobých rizik spojených s existující
kontaminací, v rozsahu dle finančních možností zvláštního účtu Olomouckého
kraje zřízeného a doplňovaného v souladu s ust. § 42 odst. 4 vodního zákona.
2. Žádost o poskytnutí dotace na úhradu nákladů v souladu s čl. 3 této směrnice
předloží obec s rozšířenou působností, v jejímž správním území k havárii nebo
dlouhodobé havárii došlo a jejíž vodoprávní úřad 2) uložil provedení opatření
k nápravě závadného stavu (dále jen žadatel) Olomouckému kraji. Informaci
o zahájení řízení o uložení provedení nápravných opatření dle § 42 odst. 4
vodního zákona, při předpokladu financování dle této směrnice, zašle vodoprávní
úřad, který řízení vede, Olomouckému kraji do 5 pracovních dnů ode dne
zahájení řízení.
3. Žádost o poskytnutí dotace může být žadatelem podána ode dne zahájení řízení
o uložení opatření k nápravě závadného stavu, nejpozději však do 6 měsíců od
uložení opatření k nápravě závadného stavu. Žádost musí být podložena údaji,
které doloží nutnost postupu dle § 42 odst. 4 vodního zákona, a příp. analýzou
rizika, pokud bylo její zpracování vodoprávním úřadem uloženo nebo byla
zpracována. Analýzu rizika je nutno zpracovat podle metodického pokynu.
Článek 5
Náležitosti žádosti
1. Žádost musí obsahovat:
a) předmět žádosti,
b) identifikační údaje žadatele,
c) bankovní spojení a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky
poskytnuty,
d) protokol o poznatcích a výsledcích šetření vodoprávního úřadu při
odstraňování příčin a následků havárie nebo dlouhodobé havárie,
e) kopii rozhodnutí, kterým bylo uloženo provedení opatření k nápravě ve smyslu
§ 42 dost. 4 vodního zákona, pokud bylo vydáno,
f) stanovisko místně příslušného oblastního inspektorátu České inspekce
životního prostředí k žádosti,
g) předběžný rozpočet na realizaci opatření k nápravě.

2. Olomoucký kraj je oprávněn vyžádat si další potřebné doklady nebo odborné
posudky pro posouzení žádosti.
Článek 6
Přijímání žádostí a průběh jejich vyhodnocení a schvalování
1. Žádosti přijímá odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje (dále jen krajský úřad) průběžně.
2. Krajský úřad podanou žádost prověří z hlediska věcné správnosti a úplnosti
dokladů.
3. Žádost předloží krajský úřad v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy Olomouckého kraje, k
posouzení Radě Olomouckého kraje.
4. O poskytnutí dotace obci a její výši rozhodne Zastupitelstvo Olomouckého kraje
na základě výsledku posouzení žádosti krajským úřadem a na základě
stanoviska Rady Olomouckého kraje.
5. Krajský úřad o výsledku posouzení a případném schválení poskytnutí dotace
písemně vyrozumí žadatele do 10 dnů od projednání v orgánech kraje.
Článek 7
Rozsah prováděných prací
Rozsah prováděných prací k zajištění nápravy závadného stavu bude dán
zpracovanou analýzou rizik anebo prováděcí dokumentací, která bude nedílnou
přílohou smlouvy o poskytnutí dotace.
Článek 8
Kontrola prováděných prací
Ve smlouvě o poskytnutí dotace si Olomoucký kraj může vymínit provádění supervize
a jmenování supervizora v rámci kontroly prováděné nad průběhem realizace
nápravných opatření.
Článek 9
Poskytování finančních prostředků
1. Součástí rozpočtu Olomouckého kraje na příslušný rok na ORJ 99 jsou i finanční
prostředky tvořené na základě ust. § 42 odst. 4 vodního zákona. Správcem
těchto prostředků je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství.
2. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi
žadatelem a Olomouckým krajem. Smlouva bude uzavírána v souladu s vnitřními
předpisy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

3. Na poskytnutí prostředků není právní nárok a mohou být poskytnuty do výše
schváleného rozpočtu.
4. Bližší podmínky poskytnutí dotace budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí
dotace. Dotaci je žadatel (příjemce) oprávněn použít pouze na účel stanovený
rozhodnutím Zastupitelstva Olomouckého kraje a smlouvou o poskytnutí dotace
v souladu s čl. 3 této směrnice.
Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1.

Použití finančních prostředků podléhá kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Jedenkrát za rok, v únoru následujícího kalendářního roku, je Rada
Olomouckého kraje informována krajským úřadem o čerpání zvláštního účtu
určeného k financování opatření k nápravě závažného zhoršení nebo
mimořádného závažného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod
dle vodního zákona.

3.

Touto směrnicí se zrušuje směrnice č. 5/2004 schválená usnesením Rady
Olomouckého kraje č. UR/82/66/2004 ze dne 29. 7. 2004.

4.

Touto směrnicí se zrušuje směrnice č. 6/2004 schválená usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/26/2004 ze dne 19. 9. 2004.

5.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení v Zastupitelstvu Olomouckého
kraje.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

Ing. Michal Symerský
náměstek hejtmana

Zpracovali: Ing. Josef Veselský, Vladimíra Kubišová, Mgr. Eva Hasníková

