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dle rozdělovníku

UNIPETROL RPA – 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. t) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

mění
právnické osobě UNIPETROL RPA, s.r.o. se sídlem Záluží 1, 436 01 Litvínov, IČ: 27597075
na základě ustanovení § 12 odst.2 vodního zákona
I.

výrok I. rozhodnutí č.j. 3468/ZPZ/2014/SC-34 ze dne 23.10.2014 ve znění
rozhodnutí 164173/2014/KUUK ze dne 2.12.2014, kterým bylo povoleno sanační
čerpání v bloku 67 a 69 z důvodu odstranění kontaminace horninového prostředí a
podzemních vod ropnými uhlovodíky

II.

rozhodnutí č.j. 3834/ZPZ/2015/SC-34.3 ze dne 4.12.2015, kterým byla povolena
výjimka k použití závadných látek na podporu odbourávání kontaminantů
v horninovém prostředí bloku 67 a 69

tak, že oběma povolením prodlužuje platnost do 31.8.2023.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
vodoprávní úřad obdržel dne 12.7.2019 žádost právnické osoby UNIPETROL RPA, s.r.o. o
prodloužení povolení k sanačnímu čerpání v bloku 67, 69 a následně 16.7. obdržel žádost o
prodloužení platnosti výjimky k použití závadných látek ve stejném místě. Původní rozhodnutí
byla vydána společnosti ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s., která zanikla a jejím právním nástupcem
se stala společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.
Žádosti podala osoba oprávněná a krajský úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 12
vodního zákona rozhodl o žádostech ve společném řízení.
Vzhledem k údajům obsaženým ve zprávě o sanačním čerpání a aplikaci závadných látek za
rok 2018 došel krajský úřad k závěru, že na lokalitě přetrvává nadlimitní znečištění
podzemních vod a k dosažení sanačních limitů je nadále nutné pokračovat v sanačním
čerpání a žádosti vyhověl v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 bezodkladně v plném
rozsahu.

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
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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
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Účastníci řízení:
UNIPETROL RPA, s.r.o.
dotčené orgány a další na vědomí
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 01 Chomutov
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