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dle rozdělovníku

Nečichy - havárie produktovodu společnosti ČEPRO a.s.

ROZHODNUTÍ
povolení k sanačnímu čerpání
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně
příslušný vodoprávní úřad podle § 107 odst.1 písm. m) a u) zákona. č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako
speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

povoluje
právnické osobě Dekonta, a.s., se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČ 25006096,
I.
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a za použití ustanovení § 177 odst.5 písm. b)
stavebního zákona
dočasnou stavbu vodního díla „Sanační práce Nečichy“
Stavba se skládá z 60 hydrologických objektů sloužících k čerpání a monitorování stavu
podzemních vod, z 5 zasakovacích objektů a sanačního centra, do kterého jsou přiváděny
znečištěné vody, z kterých je pomocí gravitačního odlučovače odstraněna fáze ropných
produktů. Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 669, 653, 757, 675, 538/45, 654, 746/2,
746/3, 538/68, a 671 v k.ú. Nečichy a jejím účelem je odstranění znečištění podzemních vod,
ke kterému došlo v souvislosti s nelegálním navrtáním produktovou společnosti ČEPRO, a.s.
K vydanému povolení se stanovují následující podmínky:
1.

Stavba bude provedena dle projektu sanačního čerpání vypracovaného RNDr.
Ondřejem Urbanem Ph.D. 26.10.2015

2.

Stavebník k oznámení záměru užívání dokončené stavby dle § 120, odst.1
stavebního zákona předloží:

3.



zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby



výchozí elektrorevizi instalovaných el zařízení



atest k užití biopreparátu Dekontam 3

Doba trvání stavby se stanovuje do doby ukončení sanačního čerpání.
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4.

Všechny pozemky zasažené stavbou musí být po ukončení sanačních prací
uvedeny do původního stavu.

5.

Po ukončení sanačního čerpání bude stavba odstraněna případně uvedena do
neškodného stavu na základě povolení zdejšího vodoprávního úřadu dle § 15
odst.1 vodního zákona.
II.

podle § 8 odst.1 písm. e) vodního zákona
nakládání s vodami,
které spočívá v sanačním čerpání podzemních vod znečištěných ropnými látkami na
pozemcích p.č. 669, 653, 757, 675, 538/45, 654, 746/2, 746/3, 538/68, a 671 v k.ú. Nečichy
do dekontaminační stanice a jejich zpětné vypouštění do podzemních vod v centru
kontaminace na pozemku p.č.538/45. HGR 4540, ČHP 1-13-04-0060-0-00, vodní útvar
podzemních vod ID 45400 Ohárecká křída.
K vydanému povolení se stanovují následující podmínky:
1. Při sanačním čerpání a čištění kontaminovaných vod bude postupováno dle projektu
sanačních prací zhotoveného firmou Dekonta, a.s. IČ 25006096 26.10.2015.
2. Množství čerpaných vod bude stanoveno nepřímo z výkonu čerpadla a doby čerpání
a jejich množství nepřekročí 0,5 l/s.
3. Odběr vzorků a analýzy vzorků na C10-C40 budou prováděny osobou odborně
způsobilou s četností minimálně 1x měsíčně na vstupu a výstupu sanačního centra.
Typ vzorku prostý.
4. Předčištěné vody smějí být zpětně zasakovány pouze prostřednictvím zasakovacích
objektů na pozemku p.č. 538/45 v k.ú. Nečichy a jen v případě, že koncentrace C10C40 na výstupu ze sanačního centra bude nižší než 5 mg/l.
5. Správci povodí a zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude do 31.3. běžného roku
předložena zpráva o průběhu a výsledcích sanačních prací v předchozím roce.
6. Platnost povolení se stanovuje do 31.12.2019.
III.
dle § 39 odst. 7 písm. g) vodního zákona
výjimku pro použití závadných látek
biopreparátu Dekontam 3 v rámci sanace lokality Most-Komořany po úniku ropných produktů
při nelegálním odběru z produktovodu firmy ČEPRO, a.s. Biopreparát bude použit pro
podporu sanační technologie na území obce Louny, v katastrálním území Nečichy, na p.p.č.
669, 653, 757, 675, 538/45, 654, 746/2, 746/3, 538/68, a 671. HGR 4540, ČHP 1-13-040060-0-00, vodní útvar podzemních vod ID 45400 Ohárecká křída. Bude dávkován 1x týdně
do zasakovacích objektů ve formě vodného roztoku v maximálním množství 150 m3/rok.
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K vydanému povolení se stanoví následující podmínky:
1. Bude zasakováno pouze nezbytně nutné množství biopreparátu.
2. O množství zasakované látky, místu a času aplikace budou vedeny písemné
záznamy.
3. Před každým dalším použití biopreparátu bude proveden monitoring zaměřený na
koncentrace ropných látek v monitorovacích vrtech.
4. Platnost povolení se stanovuje do 31.12.2019.
5. Do 1 měsíce po ukončení sanace lokality bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu a
správci povodí přeložena závěrečná zpráva o průběhu sanace.
Účastníci řízení v částech I. až III. dle § 27 odst. 1 správního řádu
Dekonta, a.s., se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČ 25006096

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad obdržel dne 30.11.2015 žádost společnosti Dekonta, a.s. o povolení sanačního
čerpání za účelem odstranění znečištění podzemních vod ropnými látkami, ke kterému došlo
v souvislosti s nelegálním odběrem ropných produktů z protuktovodu firmy ČEPRO, a.s.
v k.ú. Nečichy.
Nápravné opatření k odstranění znečištění uložil společnosti ČEPRO, a.s. věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad ORP Louny. Nápravné opatření spočívalo v odtěžbě
kontaminované zeminy s limitem pro sanaci v ukazateli C10-C40 1000 mg/kg sušiny a
monitorování povrchových a podzemních vod v místě úniku ropných produktů. V 1. fázi
sanačního zásahu společnost Dekonta, a.s. odtěžila zeminu a postupně realizovala v režimu
geologických prací 56 vrtů, pomocí kterých provedla monitorování kvality podzemních vod.
Z vrtů, v kterých byla zjištěna fáze, byl prováděn její sběr a následná likvidace.
Dne 11.11.2015 vydal městský úřad Louny rozhodnutí č.j.MULNCJ 76883/2015, kterým
společnosti ČEPRO, a.s. uložil navazující opatření k nápravě, které spočívá v provedení
sanačního čerpání znečištěných podzemních vod dle projektu zpracovaného společností
Dekonta a.s. v květnu-září 2015.
K provádění této sanace je nutné používat již dříve realizované vrty, které sloužily
k monitorování a sběru fáze. Stavební úřad ORP Louny upustil v souladu s § 177 odst.5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů od vydání územního rozhodnutí a zdejší úřad projednal
s žadatelem o povolení sanačního čerpání v souladu s ustanovením § 177 odst.5 písm. b)
rozsah žádosti o stavební povolení. Bylo dohodnuto, že k žádosti budou předloženy pouze
souhlasy majitelů pozemků s umístěním vrtů a prováděním sanačních prací a vyjádření
Povodí Ohře, s.p. k projektu sanačních prací z 26.10.2015.
Po doložení žádosti o stavební povolení a o povolení výjimky k použití závadných látek
v rámci schválených sanačních technologií dne 9.12., rozhodoval vodoprávní úřad o všech
žádostech v souladu s ustanovením § 115 odst. 12 vodního zákona ve společném řízení.
Zdejší vodoprávní úřad prostudoval žádosti a vzhledem k tomu, že vyjádření Povodí Ohře,
s.p. z 3.12.2015 k předloženému projektu je kladné a že žadatel doložil souhlasy všech
majitelů dotčených pozemků s prováděním sanačních prací, bylo upuštěno od oznámení
zahájení řízení a věci bylo rozhodnuto v souladu s § 115 odst.11 bezodkladně.
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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, do výrokových částí II. a III k Ministerstvu životního
prostředí a do výrokové části I. k Ministerstvu zemědělství, 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.
otisk úředního razítka

RNDr.Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Rozdělovník
účastníci řízení:
 Dekonta, a.s.
 ČEPRO a.s.
 Město Louny
 Miroslav Král, Tyršova 353, 439 01 Černčice
 Anna Ditrichová, Lenešice, Knížete Václava 439 23 Lenešice
 Josef Radvanovský, Nečichy 25, 440 01 Louny
 Marcel Štěpánek, Nečichy 37, 440 01 Louny
 Andrea Štěpánková, Nečichy 37, 440 01 Louny
 JUDr. Jiří Hnilica, Ohradní 1337/9, 140 00 Praha 4 Michle
 Ing. Marie Fricová, Chlumčany č.p. 131, 439 03 Chlumčany u Loun
Dotčené orgány a další na vědomí:
 Městský úřad Louny, vodoprávní úřad
 Povodí Ohře, s.p.
 Armáda ČR, velitelství 4.brigády rychlého nasazení, Komenského alej 1752, 438 01
Žatec
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