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dle rozdělovníku

OSEZ UNIPETROL – sanační čerpání-změna rozhodnutí

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně
příslušný vodoprávní úřad podle § 107 odst.1 písm. m) 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
povolení k nakládání s vodami
č.j. 4293/ZPZ/2013/SC-35, JID 3377/2015/KUUK z 8.1.2015 ve znění povolení č.j.
4047/ZPZ/2016/SC-35.1 ze 7.12.2016, které spočívá v čerpání znečištěných podzemních vod
v areálu Chempark Záluží, v jejich předčištění v sanačních centrech a následném zásaku na
místě nebo v odvedení na BČOV provozovanou společností UNIPETROL RPA, s.r.o. tak, že
z čerpaných oblastí uvedených ve výroku rozhodnutí se vyjímá oblast kontaminačního mraku
KM12, z které byly vody čerpány prostřednictvím drénu a odváděny na ČOV UNIPETROL
RPA, s.r.o.
Ostatní podmínky rozhodnutí zůstávají v platnosti.

ODŮVODNĚNÍ
Společnost AQUATEST, a.s., která provádí v areálu CHEMPARKU Záluží sanaci saturované
i nesaturované zóny v rámci odstraňování staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého
CHEMOPETROLU, požádala dne 12.11.2019 o změnu výše uvedeného povolení, v kterém
má povoleno sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod ze všech kontaminovaných
oblastí v areálu včetně čerpání z drénu v KM12, který byl vybudován za účelem omezení
migrace znečištění vyskytujícího se v oblasti skládek tekutých odpadů Růžodol do samotného
závodu a dále dešťovou kanalizací do Bíliny.
Pomocí čerpání z drénu je odstraňováno i znečištění podzemních vod, neboť vyčerpané vody
jsou odváděny na ČOV společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., kde jsou čištěny. V současnosti
neprobíhá čerpání z drénu, protože došlo k ukončení smluvního vztahu s UNIPETROL, a.s.
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Vzhledem k tomu, že ochranné sanační čerpání z drénu v KM-12 je nadále potřebné a o jeho
povolení požádala společnost UNIPETROL, a.s., je nutné stávající souhrnné povolení
k sanačnímu čerpání uvnitř areálu společnosti AQUATEST změnit tak, jak je uvedeno ve
výroku, aby stejná věc nebyla povolena dvakrát.

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:
účastníci řízení
AQUATEST, a.s. se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5
UNIPETROL, a.s. zastoupený UNIPETROL RPA, s.r.o.
Dotčené orgány a další (na vědomí)
Povodí ohře, s.p.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
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