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dle rozdělovníku

Sanační čerpání - KOVOŠROT GROUP CZ a.s. v Děčíně

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný
vodoprávní úřad dle ustanovení § 107 odst.1 písm. m) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,
mění
dle § 12 odst. 4 vodního zákona právnické osobě KOVOŠROT GROUP CZ a.s., se sídlem
Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha – Dolní Měcholupy, IČ: 286 74 286
povolení k nakládání s vodami
č.j. 2181/ZPZ/2011/SC-16 ze dne 11.8.2011, kterým bylo společnosti KHSanace s.r.o., se
sídlem Na Bezděkově 2056, 256 01 Benešov, IČ 28160797, povoleno sanační čerpání za
účelem odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti Papírnická 604/5, 405 02
Děčín takto:
Podmínka č. 3), 5) a 9) nově zní:
3)

Vyčištěná voda s obsahem max. 1 mg/l C10-C40 bude zasakována prostřednictvím
stávajícího zasakovacího drénu, v případě jeho nevyhovujícího stavu nově
zbudovanými 2-3 zasakovacími vrty. V případě nadbytku vod, je možné
předčištěné vody vypouštět do stávající dešťové kanalizace zakončené
odlučovačem ropných látek.

5)

Na výstupu ze sanační stanice bude minimálně 1xměsíčně stanovena koncentrace
C10-C40 a NEL analytickými metodami stanovenými metodickým pokynem odboru
ochrany vod MŽP ZP12/2012. Provozní náplň sorpčního stupně bude pravidelně
obnovována tak, aby koncentrace C10-C40 nepřesáhla hodnotu 1 mg/l. Rozbory
budou prováděny oprávněnou laboratoří (jejich seznam zveřejňuje MŽP ve svém
věstníku)

9)

Platnost povolení se stanovuje do 31.10.2019.

Ostatní podmínky rozhodnutí zůstávají v platnosti.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
vodoprávní úřad obdržel dne 5.8.2015 žádost společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. o
změnu výše uvedeného rozhodnutí. Původní rozhodnutí bylo vydáno společnosti KHSanace
s.r.o., která sanační čerpání prováděla na základě tzv.Ekologické smlouvy s Ministerstvem
financí. O prodloužení stávajícího povolení, o navýšení koncentrací C10-C40 v zasakovaných
vodách z 0,2 mg/l na 1 mg/l a možnost vypouštění předčištěných vod do dešťové kanalizace
zakončené odlučovačem ropných látek požádala společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s.,
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která je vlastníkem areálu, v kterém probíhá odstranění staré ekologické zátěže na základě
rozhodnutí o uložení nápravných opatření vydané ČIŽP vlastníku areálu.
Vzhledem k tomu, že nápravná opatření jsou uložena vlastníkovi, nikoliv společnostem
provádějícím na základě smlouvy vlastní sanační čerpání, považuje zdejší úřad společnost
KOVOŠROT GROUP CZ a.s. v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 vodního zákona za
oprávněnou z měněného povolení. Navýšení koncentrací a možnost vypouštění
přebytečných vod do dešťové kanalizace bylo odsouhlaseno všemi zúčastněnými včetně
ČIŽP a MŽP na kontrolním dni odstraňování starých ekologických zátěží konaném 31.7.2015
v areálu společnosti.
Zdejší úřad posoudil žádost a došel k závěru, že navýšení koncentrací pro zasakované vody
a možnost vypouštění nadbytečných vod do dešťové kanalizace zakončené odlučovačem
ropných látek, z kterého je povoleno vypouštět 1 mg/l C10-C40, nepříznivě neovlivní kvalitu
povrchových ani podzemních vod.
Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky § 115 odst.11 vodního zákona, upustil zdejší
úřad od oznámení zahájení řízení a rozhodl o věci na základě žádosti bezodkladně.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního
řádu odvolání, ve kterém uvedou, v jaké rozsahu rozhodnutí napadají a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni
oznámení tohoto rozhodnutí.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení:
KOVOŠROT GROUP CZ, a.s.
Dotčené orgány a další na vědomí
Magistrát města Děčína, odbor životního prostředí
Povodí Labe, státní podnik
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