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ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. – sanační zásah blok 67 a 69

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 odst. 1 písm. m) a písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

mění
právnické osobě ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. se sídlem Záluží 2, 436 01 Litvínov, IČ:
662741772, na základě ustanovení § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnutí č.j. 3468/ZPZ/2014/SC-34 ze dne 23.10.2014 následovně:
Výrok I. podmínka č. 2 nově zní:
2. 1x za 3 měsíce budou odebírány vzorky z monitorovacích vrtů a budou v nich
stanovovány koncentrace BTEX a MTBE. Odběry vzorků a stanovení kvality bude
prováděno akreditovanou laboratoří. Četnost vzorkování bude hodnocena na
základě účinnosti sanace v souhrnné roční zprávě.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
vodoprávní úřad vydal dne 23.10.2014 rozhodnutí, kterým společnosti ČESKÁ
RAFINÉRSKÁ, a.s. povolil nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona a
zároveň mu povolil stavbu vodního díla, jehož prostřednictvím dochází k povolenému
nakládání s vodami.
Dne 12.11. obdržel zdejší úřad řádné odvolání společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále
jen odvolatel) proti vydanému rozhodnutí. Konkrétně odvolatel napadl ustanovení podmínky
č. 2 ve výrokové části I., která mu stanovila povinnost odebírat 1x měsíčně vzorky
podzemních vod a sledovat obsah BTEX a MTBE laboratoří provozovatele sanačního
čerpání. Odvolatel požadoval, aby nebyla stanovena četnost odběru vzorků ani laboratoř,
která bude odběry a sledování koncentrací hlavních polutantů provádět. S takto navrhovanou
úpravou se vodoprávní úřad neztotožnil, protože by existovala možnost, že nebude
provedeno dostatečné množství odběrů a stanovení koncentrací polutantů a nebude možno
objektivně vyhodnotit účinnost sanace. Na základě tohoto sdělení, odvolatel své odvolání
dne 13.11. doplnil tak, že četnost vzorkování by se snížila z 1x měsíčně na 1x za 3 měsíce a
bylo by pouze stanoveno, že ve vzorcích budou laboratorně stanovovány koncentrace BTEX
a MTBE. Tato úprava by již umožnila objektivně sledovat účinnost sanace a zdejší
vodoprávní úřad se s ní ztotožnil.
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Krajský úřad vyzval dne 24.11. účastníky řízení k vyjádření k podanému odvolání, zvláště k
navrhovanému znění podmínky č. 2. Účastníci se po krátké výměně názorů s odvolatelem
dohodli na znění, které je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Na základě této dohody zdejší vodoprávní úřad dospěl k závěru, že může postupovat dle
§ 87 správního řádu a sám změnit napadené rozhodnutí, neboť vyhověl odvolání účastníka
a změnou svého rozhodnutí nezpůsobí újmu žádnému z dalších účastníků.

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
doručení tohoto rozhodnutí.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník
účastníci řízení:
1. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - ing-Pavol Podhorský vedoucí sekce investic
2. UNIPETROL a.s., zastoupená společností UNIPETROL SERVICES, s.r.o., Litvínov –
Záluží 1, 436 70 Litvínov
3. UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov – Záluží 1, 436 70 Litvínov, zastoupená společností
UNIPETROL SERVICES, s.r.o., Litvínov – Záluží 1, 436 70 Litvínov
dotčené orgány a další na vědomí
4. Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 01 Chomutov
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