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ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního 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
žádost, kterou dne 17.12.2012 podala právnická osoba LEGIOS a.s., IČO: 46711201, Doudlebská
1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení, předložených
dokladů a provedeného vodoprávního řízení,
žadateli - právnické osobě - LEGIOS a.s., IČO: 46711201, Doudlebská 1699/5, 140 00
Praha 4-Nusle
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 náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,
havarijní plán stavby „Provozní areál - LEGIOS a.s. - provozovna Louny“ v katastrálním území
Louny (dále jen „havarijní plán“).
Platnost havarijního plánu – od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby trvání stavby sloužící
ke skladování látek závadných vodám.
Havarijní plán řeší likvidaci havárie v provozním areálu žadatele. Jsou zde skladovány tyto látky
závadné vodám:
-

Barvy a ředidla: barvy max. množství 17 000 l, ředidla max. množství 5 000 l, p.p.č. 5119/1,
5125, 5092/92, 5092/139 a 5092/121. Používají se na pracovištích povrchových úprav –
v lakovnách v hale P21 a v hale P23. Skladování probíhá v originálních obalech umístěných
v záchytných vanách.
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-

Hydraulické a tvářecí oleje: max. množství 2 000 l, p.p.č. 5092/92, 5125, 5119/1 a 5119/4.
Jsou obsaženy v uzavřených okruzích strojů, které se nacházejí ve výrobní hale, v hale
obrobny a dále na pracovišti válečkových ložisek. Haly jsou opatřeny betonovou podlahou.
Skladování olejů probíhá v uzavřených sudech a kanystrech, které jsou umístěny
v záchytných vanách.

-

Petrolej: max. množství 1 000 l, p.p.č. 5092/47. Je používán v hale P 21, která je opatřena
betonovou podlahou. Skladování probíhá v uzavřeném sudu, který je umístěn v záchytné
vaně.

-

Motorová nafta: max. množství 10 000 l, p.p.č. 5092/2. Jedná se o nezastřešenou, nadzemní,
ocelovou, ležatou, dvouplášťovou nádrž válcového tvaru o kapacitě 10 m 3. Vnější plášť plní
funkci havarijní jímky. Všechna technická zařízení stáčení a výdeje
jsou umístěny
v uzamykatelných nepropustných šachtách. Výdejní čerpadlo je umístěno v nepropustné
ocelové skříni, která pojme úkapy o objemu 50 l.

-

Kyselina chlorovodíková: max. množství 300 l, p.p.č. 5119/1. Kyselina je používána
v klempírně. Skladování probíhá v uzamčené skříni se záchytnou vanou.

-

Kyselina sírová: max. množství 400 l, p.p.č. 5119/4. Kyselina je používána k neutralizaci
odpadních vod přečištěných na dílenské čistírně odpadních vod.

-

Sklad chemických látek a přípravků: p.p.č. 5125. Skladování probíhá ve sklepní části a části
přízemí čtyřpodlažní budovy. Podlaha je odizolovaná nepropustnou izolací Jinifol PEHD 1
mm. Přesný seznam látek a způsob jejich skladování je uveden v Provozním řádu.

-

Sklad hořlavých kapalných odpadů a sklad nebezpečných odpadů : p.p.č. 5092/92. Sklady
jsou umístěny v bývalém prostoru skladu šroubů. Ve skladu hořlavin je podlaha betonová
opatřená chemicky odolným nátěrem a izolací proti vodě. Vyspádování je provedeno do
nepropustné sběrné jímky o objemu 0,45 m 3. Skladováno je max. 6,83 m 3 odpadu. Kapalné
odpady ve skladu nebezpečných odpadů jsou skladovány v uzavřených sudech, tak aby
pojmuly veškerý objem skladované kapaliny.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Ústecký
Název obce
Louny
Identifikátor katastrálního území
687391
Název katastrálního území
Louny
Parcelní čísla dle evidence katastru
871/1,871/7,958/2,961/1,961/2,962,963,965,4461/1,4461/2
nemovitostí
4464/1, 4464/3 až 4464/7, 4465/1, 4465/2, 4467/2,4467/4,
4467/5, 4482/1, 4482/2, 4483, 5050/3, 5092/2,5092/6 až
5092/64, 5092/128 až 5092/132, 5092/137 až 5092/139
5108, 5119/1 až 5119/5, 5120, 5122 až 5132,5133/1 až
5133/3,5138 až 5142,5145,5146,5148
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a
podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X,
Y)
Název vodního útvaru povrchových
vod
Identifikátor vodního útvaru
povrchových vod

139660000100
Ohře
1-13-04-007
4540
1006730,781090
Ohře po ústí do toku Labe
14397000
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Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:
1. Na úvodní straně havarijního plánu bude opraven název vodoprávního úřadu příslušného k jeho
schválení v tomto znění: “Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení životního prostředí.
2. V článku
2.1 “Telefonní kontakty“ bude provedena oprava spojení na MÚ Louny, odbor
stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí (vodoprávní úřad)
následujícím způsobem: ústředna MěÚ Louny 415 621 111, spojení na vodoprávní úřad
v pracovní době 415 621 118 a mimopracovní době 737 214 180, 603 192 436, 604 226 320.
II. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitky účastníků řízení nebyly v jeho průběhu vzneseny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního
řádu):
Právnická osoba - LEGIOS a.s., IČO: 46711201, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle,

Odůvodnění
Dne 17.prosince podal žadatel žádost o schválení havarijního plánu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Jelikož je v řízení pouze jeden účastník, tj. žadatel a povaha věci umožňuje rozhodnout ve věci
neprodleně podle ustanovení § 49 správního řádu, příslušný vodoprávní úřad upustil od konání
ústního jednání a místního šetření. Rovněž zahájení řízení oznámil správní orgán žadateli v souladu
s ustanovením § 47 správního řádu ústním prohlášením. V rámci vodoprávního řízení bylo mj.
zjištěno, že havarijní plán vypracovala Ing. Radka Patzaková, 9. května 1798, 440 01 Louny.
Žádost byla doložena těmito doklady:
- 2x havarijním plánem
- stanoviskem správce povodí Ohře, státní podnik ze dne 16.11.2012 zn.: 031001-5809/2012
- kopií katastrální mapy
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Při přezkoumání žádosti
nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 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, jež mu předcházelo. Odvolání se podává k odboru životního 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 životního prostředí, oddělení životního prostředí, Městského úřadu Louny.
Odvolání včetně příloh je nutno předložit 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.
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Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Kateřina Aksamitová
zástupce vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí
Městského úřadu v Lounech
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:
LEGIOS a.s., IDDS: wb4cfuc
II. Ostatní:
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
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