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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,
vydává
právnické osobě firmě AQUATEST, a.s. se sídlem Geologická 4, 15200 Praha 5, IČ:
44794843 dle § 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona
povolení k nakládání s podzemními vodami,
které je situováno v ČHP 1-14-03-023, hydrogeologickém rajónu 2131, na území obce
Litvínov, v k.ú. Záluží u Litvínova, na p.p.č. 1206/1 v bloku 32 (bývalá výrobna fenolů) a je
realizováno prostřednictvím stávajícího vodního díla.
Předmětem nakládání je čerpání znečištěné podzemní vody ze tří drenážních systémů
(plošné a liniové drény ve třech sektorech) 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., v případě potřeby mohou být předčištěné vody
zasakovány na místě. Vody jsou čištěny v gravitačním odlučovači, případně dle potřeby
mohu být dočištěny na stripovací jednotce a v reaktoru pro předúpravu fenolových vod.
Množství čerpaných znečištěných podzemních vod (dtto zasakovaných neznečistěných vod)
prům. l.s-1
max. l.s-1
max. m3.měsíc-1
max. m3.rok-1
0,4
2,0
5 000
50 000
Kvalita vypouštěných čerpaných vod před zaústěním do areálové kanalizace:
ukazatel
prům. mg/l
„m“ mg/l
bilance kg/rok
NEL
20
nestanovuje se
nestanovuje se
K povolení se stanovují v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona tyto podmínky:
1. Sanace podzemních vod vč. průběžného sanačního monitoringu bude prováděna podle
dokumentace vypracované v březnu 2012 společností AQUATEST, a. s. pod názvem
„UNIPETROL a. s. – odstranění starých ekologických zátěží – Sanace nesaturované
zóny a podzemních vod, blok 32 – bývalá výrobna fenolů“ Revize1, případně podle
metodických změn této dokumentace.
2. Množství čerpané vody bude měřeno měřidlem, jehož správnost bude ověřována podle
zák.č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhl.č.
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262/2000 Sb., případně adekvátním alternativním technickým zařízením. O čerpaném
množství v konkrétní době budou vedeny záznamy v provozním deníku.
3. Monitoring kvality podzemní vody odčerpané vody se saturované zóny před jejím
vstupem do sanační technologie bude prováděn 1x měsíčně v ukazatelích NEL, benzen.
Toluen, ethylbenzen, TCE (trichlorethylen) a fenoly.
4. Monitoring kvality vody na výstupu ze sanační technologie před jejím vypouštěním do
závodové BČOV bude prováděn 1x měsíčně v ukazatelích NEL a CHSKcr.
5. Kvalita těchto vod bude prokazována na základě rozborů prostých vzorků. Odběr
i vyhodnocení vzorků s výjimkou provozní kontroly, budou prováděny výhradně
oprávněnou laboratoří.
6. Množství vypouštěných vod do areálové kanalizace a jejich kvalita bude v souladu se
smlouvou z 27.2.2018 o odběru a čištění odpadních vod uzavřenou se společností
UNIPETROL RPA, s.r.o.
7. Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a Povodí Ohře, státní
podnik budou předkládány roční souhrnné zprávy o průběhu sanace a do jednoho
měsíce po ukončení sanace závěrečná zpráva s vyhodnocením proběhlé sanace
podzemních vod.
8. Povolení k sanačnímu čerpání se vydává na dobu do 31. 12. 2019.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) obdržel dne 24.5.2018
žádost společnosti AQUATEST a.s. o povolení sanačního čerpání v lokalitě Chempark
Záluží v bloku 32, bývalé výrobně fenolů.
Opatřením ze dne 4.6.2018 oznámil krajský úřad účastníkům a dotčeným zahájení řízení,
ve kterém stanovil 10denní lhůtu na vyjádření. Během stanovené doby neobdržel žádné
podání či námitku.
Společnost AQUATEST, a.s. provádí v areálu sanaci saturované i nesaturované zóny
v rámci odstraňování staré ekologické zátěže. Do konce roku 2017 probíhalo sanační
čerpání v bloku 32 na základě vodoprávního povolení zdejšího úřadu č.j. 443/ZPZ/2010/SC14 ze dne 29.3.2010, které bylo změněno rozhodnutím č.j. 1694/ZPZ/2015/SC-14F ze dne
11.6.2015 a jehož platnost skončila 31.12.2017.
Vzhledem k tomu, že sanace podzemních vod pod bývalou výrobnou fenolů nebyla
dokončena, neboť nebylo dosazeno limitů stanovených ČIŽP, požádala společnost
AQUATEST o vydání nového povolení na sanační čerpání, které bude probíhat dle projektu
z roku 2012 do konce roku 2019.
Ze stávajících objektů bude čerpáno průměrně 0,4 l/s max. 2,0 l/s, což představuje max. 50
tis. m3/rok. Vyčerpaná voda bude převáděna na základě smlouvy na BČOV provozovanou
společností UNIPETROL RPA, s.r.o. Množství čerpaných vod je totožné s množstvím
povoleným v rozhodnutí z 29.3.2010 a je měřeno na výtlačném potrubí, kterým jsou
vyčerpané vody přiváděny do akumulačního tanku.
Krajský úřad po posouzení žádosti včetně podkladů neshledal žádný důvod, proč žádosti
nevyhovět a sanační čerpání povolil dle dispozic v žádosti.

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
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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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