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OSEZ Spolek – sanační čerpání a použití závadných látek

ROZHODNUTÍ
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
podle § 12 odst.2 vodního zákona právnické osobě AQUATEST, a.s. se sídlem Geologická 4,
15200 Praha 5, IČ 44794843 rozhodnutí č.j. 1441/ZPZ/2015/SC-36 ze dne 20.4.2015, kterým
bylo povoleno ochranné sanační čerpání znečištěných podzemních vod a použití závadných
látek v rámci povolených sanačních technologií v areálu společnosti Spolek pro chemickou a
hutní výrobu, a.s. takto:
podmínka č. 3 pro oba výroky nově zní
3) platnost povolení se stanovuje do 30.9.2020
Ostatní podmínky rozhodnutí zůstávají v platnosti

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 7.3.2019
žádost společnosti AQUATEST, a.s. žádost o změnu výše uvedeného rozhodnutí, která
spočívá v prodloužení jeho platnosti do 30.9.2020.
Důvodem žádosti o prodloužení povolení je skutečnost, že nebylo dosaženo limitů
stanovených v rozhodnutí ČIŽP a ministerstvo financí ještě nevypsalo výběrové řízení na
dodavatele prací na odstranění kontaminace v areálu společnosti Spolek pro chemickou a
hutní výrobu, a.s. dle schváleného projektu. Do doby zahájení prací dle schváleného
realizačního projektu na dokončení sanace podzemních vod v areálu je nutné nadále provádět
ochranné sanační čerpání a používat závadné látky na podporu sanace, aby nedošlo
k rozšíření kontaminace do míst, která byla již v minulosti sanována.
S ohledem na výše uvedené, krajský úřad žádosti vyhověl v plném rozsahu.
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POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a následujících 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.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastník řízení (27 odst. 1 správního řádu)
AQUATEST, a.s. se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5
účastníci řízení (27 odst. 2 a 3 správního řádu)
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Dotčené orgány a další na vědomí:
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4129, 430 01 Chomutov
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