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DKV Rumburk - změna

ROZHODNUTÍ
Sanační čerpání, výjimka pro použití závadných látek
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně
příslušný vodoprávní úřad podle § 107 odst.1 písm. m) a t) zákona. č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
mění
právnické osobě – České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,
IČ 70994229, dle §12 odst. 2 a dle § 115 odst.15 vodního zákona
I.

povolení k nakládání s vodami,

č.j. 1588/ZPZ/05/SC-17a ze dne 23.12.2005 ve znění rozhodnutí č.j. 3768/ZPZ/2012/SC-17f
ze dne 7.2.2013, které spočívá v čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení
jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do vod podzemních, v areálu Depa
kolejových vozidel Rumburk, na p. p. č. 2036/4 k. ú. Dolní Křečany, hydrogeologický rajón 641,
následovně:
Doba sanačního čerpání se prodlužuje do 31.12. 2020.
Ostatní podmínky rozhodnutí zůstávají v platnosti.
II.

povolení výjimky při použití závadných látek

č.j. 1066/ZPZ/09/3/SC-17e ze dne 4.5.2009 ve znění rozhodnutí č.j. 3503/ZPZ/2015/SC17.g z 29.10. 2015 v rámci schválených sanačních technologií pro realizaci sanace
horninového prostředí v areálu Českých drah, a.s., DKV Ústí nad Labem, provozní
jednotka Rumburk, následovně:
Výjimka k použití závadných látek (kapalného vícesložkového hnojiva – NP-sol a síranu
amonného) se prodlužuje do 31.12. 2020.
Ostatní podmínky rozhodnutí zůstávají v platnosti.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně
příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 19.12. 2018 žádost společnosti České dráhy, a.s.
zastoupené společností Watersystem - Pavel Lipanský, IČ 13828932 o prodloužení povolení
k nakládání s vodami a o prodloužení výjimky při použití závadných látek při sanaci
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podzemních vod v areálu DKV Rumburk v rámci odstraňování ropných látek z podzemních
vod. K žádosti byla doložena plná moc a etapová zpráva červenec-září 2018, z které je zřejmé,
že nebylo dosaženo stanoveného limitu pro NEL v podzemní vodě, což je 1 mg/l a že je nutno
v některých vrtech nadále aplikovat látky podporující biodegradaci ropných látek a následně
provádět sanační čerpání spojené s promýváním kontaminovaných hornin. U obou povolení
se jedná o opakované prodloužení jejich platnosti.
Vzhledem k tomu, že nejsou zatím splněny podmínky rozhodnutí ČIŽP, které bylo ve věci
sanace bývalého DKV Rumburk vydáno a kterým bylo žadateli uloženo provést sanaci lokality,
vyhověl zdejší úřad žadateli a rozhodl o jeho žádosti v souladu s ustanovením § 115 odst. 11
bezodkladně.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve
kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto
rozhodnutí.

RNDr.Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

otisk úředního razítka

Rozdělovník:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):
České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 zastoupené fyzickou
osobou podnikající Pavel Lipanský
účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou):
Město Rumburk
dotčené orgány a další na vědomí:
MěÚ Rumburk, odbor životního prostředí
ČIŽP OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 440 00 Ústí nad Labem
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 01 Chomutov
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