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dle rozdělovníku

OSEZ UNIPETROL blok 32 – sanační čerpání

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
právnické osobě firmě AQUATEST, a.s. se sídlem Geologická 4, 15200 Praha 5, IČ:
44794843 dle § 12 odst. 2 vodního zákona
povolení k nakládání s podzemními vodami
č.j. 2263/ZPZ/2018/SC-43 ze dne 13.7.2018, jehož předmětem je čerpání znečištěné
podzemní vody v k.ú. Záluží u Litvínova na p.p.č. 1206/1 v bloku 32 (bývalá výrobna fenolů)
do sběrných jímek a její odvedení přes čistící zařízení do akumulačního tanku, odkud jsou
vody přečerpávány do BČOV provozované společností UNIPETROL RPA, s.r.o., případně
mohou být zasakovány na místě, tak, že jeho platnost prodlužuje do 31.12.2020.
Ostatní podmínky rozhodnutí zůstávají beze změny.
Odůvodnění
Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) obdržel dne 19.12.2019
žádost společnosti AQUATEST a.s. o změnu výše uvedeného rozhodnutí, která spočívá
v prodloužení jeho platnosti do konce roku 2020. Důvodem podání žádosti jsou nové
skutečnosti zjištěné při provádění sanace, a to, že obsah fenolů v podzemních vodách nelze
snížit a dosáhnout tak stanovených limitů bez změny způsobu sanace. Do doby zpracování a
odsouhlasení nového projektu je nutno pokračovat v dosavadním způsobu sanace, aby
nedošlo k nátoku znečištění do již sanovaných prostor.
Vzhledem k tomu, že všichni účastníci řízení jsou s problematikou seznamováni na kontrolních
dnech, upustil krajský úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 vodního zákona od
oznámení zahájení řízení a žadateli po posouzení žádosti vyhověl v plném rozsahu.
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Poučení
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. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode
dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

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)
UNIPETROL RPA s.r.o.
UNIPETROL, a.s. zastoupený společností UNIPETROL RPA, s.r.o.
Dotčené orgány a další na vědomí:
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4129, 430 01 Chomutov
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