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ROZHODNUTÍ

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
RoBiN OIL s.r.o., IČO 49823574, Libušina č.p. 172, Dubí, 272 03 Kladno 3
(dále jen „žadatel“)
Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 39
odst. 2 písm. a) vodního zákona
schvaluje
plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) pro ucelené provozní území:
čerpací stanice PHM RoBiN OIL 84 – Čepirohy
v obci Most, Čepirohy č.p. 137 na pozemku st. p. 620 v katastrálním území Čepirohy.
Stanovuje podmínky:
Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu budou aktualizovány do jednoho měsíce po
každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Ve stejném termínu
bude aktualizovaný havarijní plán zaslán vodoprávnímu úřadu. Aktualizovaný havarijní plán
nebude zasílán v případě, že se aktualizace bude dotýkat pouze kontaktních údajů.

Odůvodnění
Dne 03.08.2016 podal výše uvedený žadatel – uživatel závadných látek u odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu žádost o schválení havarijního plánu pro čerpací stanici pohonných
hmot RoBiN OIL v Mostě, části Čepirohy č.p. 137 (dále je „ČS PHM“).

Předložený havarijní plán neobsahoval všechny náležitosti podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu
a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále
jen „vyhláška“), proto zdejší vodoprávní úřad usnesením ze dne 06.09.2016
čj. MmM/099813/2016/OSÚ/EF vyzval žadatele k doplnění a v souladu s § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu řízení přerušil. Přepracovaný havarijní plán zpracovaný Ing. Vlastimilem
Zoubkem, který je zaměstnancem společnosti RoBiN OIL s.r.o., žadatel předložil vodoprávnímu
úřadu dne 16.11.2016.
Správci vodního toku Luční potok (ID 10235644), který je recipientem areálové kanalizace ČS
PHM, s havarijním plánem souhlasí (vyjádření statutárního města Most zn.:
MmM/113605/2016/OŽPa MU/VF ze dne 12.10.2016 - správce dotčeného vodního toku v místě
vyústění areálové kanalizace, vyjádření správce dolního toku Lučního potoka společnosti Povodí
Ohře, státní podnik ze dne 21.07.2016 formulované na průvodním listu původního havarijního
plánu). Vzhledem k charakteru doplnění havarijního plánu, nepožadoval vodoprávní úřad nové
projednání doplněného havarijního plánu se správci dotčeného vodního toku.
Nově předložený havarijní plán je zpracován dle vyhlášky. Vodoprávní úřad proto rozhodl na
podkladě výsledků provedeného řízení havarijní plán schválit. V souladu s ustanovením § 115
odst. 11 vodního zákona nebyla použita ustanovení § 36 a 47 správního řádu.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce - adresa
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence KN
Číslo hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajon
Název vodního toku – recipientu areálové
kanalizace
Útvar povrchových vod
Útvar podzemních vod
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)
- přibližný střed čerpací stanice

Ústecký kraj
Most, Čepirohy č.p. 137
Čepirohy (ID 6195591)
st. p. 620
1-14-01-0320-0-00
Mostecká pánev – severní část (ID 2131)
Luční potok (ID 10235644)
Srpina od pramene po ústí toku Bílina
(OHL_0810)
Mostecká pánev – severní část (ID 21310)
X = 991532

Y = 793111

Poučení účastníků
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje odvolání, podáním učiněným
u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého
oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento
dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu na náklady účastníka.
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Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti havarijní plán „Čerpací stanice
pohonných hmot ROBIN OIL Čepirohy u Mostu“ schválený rozhodnutím Magistrátu města
Mostu pod spisovou zn. OSÚ/037021/2012/IN/HP- 57, čj. MmM/047652/2012/OSÚ/IN ze dne
30.04.2012.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Příloha pro žadatele – po nabytí právní moci
- 1 x schválený havarijní plán
Obdrží
Účastník řízení:
RoBiN OIL s.r.o., IDDS: zd7xwy4
sídlo: Libušina č.p. 172, Dubí, 272 03 Kladno 3
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