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ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a ţivotního prostředí, oddělení ţivotního prostředí,
příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil
ţádost, kterou dne 26.04.2013 podala právnická osoba Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
IČO: 49099451, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice (dále jen „ţadatel“). Na základě tohoto posouzení,
předloţených dokladů a provedeného vodoprávního řízení,
ţadateli – právnické osobě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451,
Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
I. s c h v a l u j e podle § 39 odstavce 2 písmene a) vodního zákona a v souladu s vyhláškou číslo
450/2005 Sb. o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a náleţitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,
havarijní plán areálu „Čistírna odpadních vod Postoloprty“ v katastrálním území Postoloprty
(dále jen „havarijní plán“).
Nabytím právní moci tohoto správního rozhodnutí se ruší veškeré dosud platné havarijní plány,
týkající se shora uvedeného subjektu.
Platnost havarijního plánu – ode dne nabytí právní moci tohoto správního rozhodnutí do doby trvání
skladování níţe uvedených závadných látek.
Číselný identifikátor Odvětvové klasifikace ekonomických činností – 36000, 00, 0510, 25730, 3530,
4120, 43210, 49393, 49410, 69200, 71121, 7120, 74, 93110
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území

Ústecký
Postoloprty
726117
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Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Identifikátor vodního útvaru podzemních vod
Číslo vodního útvaru

Postoloprty
p.p.č. 1527/2, 1532, st.p.č. 1531
139660000100
Ohře
1-13-03-1050-0-00
2132
1005897, 788973
21320
14338000

Havarijní plán řeší likvidaci havárie v areálu čistírny odpadních vod v Postoloprtech. Jsou zde
skladovány tyto látky závadné vodám:
Síran ţelezitý Fe2(SO4)3 – p.p.č. 1532, pro skladování 41% síranu ţelezitého je pouţita stojatá
dvouplášťová polyethylenová nádrţ o objemu 5 m 3. Umístěna je ve venkovním prostoru v betonové
záchytné jímce u objektu hrubého předčištění. Betonová jímka je odkanalizována do ČOV. Zásobní
nádrţ je vybavena mechanickou indikací hladiny, stáčecím potrubím s připojením pro autocisternu a
nádrţkou pro zachycení úkapů. Součástí zásobníku je ultrazvuková sonda pro monitoring průsaku
média do meziplášťového prostoru. Síran ţelezitý je dávkován do nitrifikační nádrţe.
Chlorované vápno (chlornan vápenatý - Ca(ClO)2) – p.p.č. 1532, chlornan vápenatý je skladovaný
v uzavíratelné nádobě u objektu hrubého předčištění v mnoţství 30 kg. Při netěsnosti skladovací
nádoby se rozsypané vápno shromáţdí a uloţí do náhradní nádoby.
Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:
1. V kapitole 8.6 bude doplněno mnoţství havarijních prostředků.
2. V kapitole 10 bude provedena oprava spojení na MÚ Louny, odbor stavebního úřadu a ţivotního
prostředí (vodoprávní úřad) následujícím způsobem: ústředna MěÚ Louny 415 621 111, spojení
na vodoprávní úřad v pracovní době 415 621 118 a mimopracovní době 604 226 320,
737 214 180, 603 192 436.
II. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitky účastníků řízení nebyly v průběhu vodoprávního řízení vzneseny.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního
řádu):
právnická osoba Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, Přítkovská 1689, 415 01
Teplice

Odůvodnění
Dne 26. dubna 2012 podal ţadatel ţádost o schválení havarijního plánu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Jelikoţ je v řízení pouze jeden účastník, tj. ţadatel a povaha věci umoţňuje rozhodnout ve věci
neprodleně podle ustanovení § 49 správního řádu, příslušný vodoprávní úřad upustil od konání
ústního jednání a místního šetření. Rovněţ zahájení řízení oznámil správní orgán ţadateli v souladu
s ustanovením § 47 správního řádu ústním prohlášením. V rámci vodoprávního řízení bylo mj.
zjištěno, ţe havarijní plán vypracovala fyzická osoba Ing. Jana Vašinová, Školní 14, 415 01 Teplice.

Ţádost byla doloţena těmito doklady:
- 3x havarijním plánem
- stanoviskem správce povodí Ohře, státní podnik ze dne 12.04.2013 zn.: 301100-1769/2013
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Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Při přezkoumání ţádosti
nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci
řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jeţ mu předcházelo. Odvolání se podává k odboru ţivotního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru
stavebního úřadu a ţivotního prostředí, oddělení ţivotního prostředí Městského úřadu Louny.
Odvolání včetně příloh je nutno předloţit ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce
2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva
odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Kalivodová
vedoucí odboru stavebního úřadu a ţivotního prostředí
Městského úřadu Louny
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje.
Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
II. Ostatní:
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
Město Postoloprty, IDDS: 2nsbuxb
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