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Vážená paní ministryně,
dopisem č. j. MF-27076/2016/4502-37 ze dne 17. 4. 2018 jste mě požádala o ověření informací
Ing. Jakoubka, vodohospodáře obce Postřižín, týkajících se ovlivnění staré ekologické zátěže
v souvislosti s nakládáním se závadnými látkami v areálu společnosti Aero Vodochody, a.s. (nyní
Aero Vodochody AEROSPACE, a. s.) a dále o vyjádření, zda trvá požadavek ČIŽP zahájit
zadávací řízení na sanaci ohnisek znečištění SEZ v areálu společnosti dle schváleného projektu
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE – Aero Vodochody, a. s. Ke sdělení Ing. Jakoubka
ohledně nevyhovujícího technického stavu kanalizace Vám mohu podat základní informace
z šetření ČIŽP OI Praha, avšak ověření technického stavu kanalizace přísluší stavebnímu úřadu
a nikoliv ČIŽP.
1. vliv nakládání se závadnými látkami v areálu Aero Vodochody, a.s. na SEZ
Provoz v areálu se řídí integrovaným povolením vydaným Krajským úřadem Středočeského kraje
(KÚSK). Součástí integrovaného povolení jsou podmínky, za kterých je provoz povolen.
Kontrolu těchto podmínek provádí ČIŽP OI Praha. S ohledem na význam provozu, zařadila ČIŽP
provoz do kategorie s každoročním dozorem. Kontrola plnění podmínek integrovaného povolení
je ze strany ČIŽP OI Praha tedy prováděna každoročně. Při kontrolách nebylo dosud zjištěno
neplnění podmínek ve vztahu k nakládání se závadnými látkami, které by jejich dotací mohly
negativně ovlivnit starou ekologickou zátěž. V rámci dozoru, který rovněž provádí KÚSK bylo
v roce 2015 zjištěno překročení limitu ve vypouštěných odpadních vodách v ukazateli AOX
o 0,012 mg/l. Za toto překročení byla společnost ze strany KÚSK pokutována. V rámci kontroly
podle zákona o integrované prevenci, kterou provedla ČIŽP OI Praha v roce 2017 i 2018, bylo
opětovně zjištěno mírné překročení stanoveného limitu povoleného zbytkového znečištění AOX
ve vypouštěných vodách z ČOV. Na základě těchto zjištění společnost požádala KÚSK o změnu
stanoveného limitu AOX z 0,1 na 0,2 mg/l ve vypouštěných vodách, a to i s ohledem na
skutečnost, že nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ustanovuje, že ve vypouštěných vodách
u vybraných průmyslových podniků (u společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
se jedná o kategorii CZ-NACE 25.61-povrchová úprava kovů včetně plastů) je přípustná hodnota
znečištění AOX až 2 mg/l. Řízení KÚSK o změně limitů nebylo dosud ukončeno.
Chlorované uhlovodíky (prioritní látky, které jsou předmětem řešení SEZ) jsou skladovány pouze
v provozním množství (200 l sud) v hale č. 59. Ropné látky jsou skladovány ve dvouplášťových
nádržích a jímkách, které procházejí pravidelnými kontrolami, ČS PHM byla zrušena a letecký
petrolej není skladován. Petrolej je na požádání dodáván v autocisterně a ihned čerpán do letadel.
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Původní sklad hořlavin byl zrušen v roce 1995 a vybudován nový, zabezpečený dle platné
legislativy.
V provozu povrchových úprav probíhá v současné době odmašťování v parách trichlorethylenu,
tento proces je uzavřený a nedochází k vypouštění znečištěných vod do areálové kanalizace.
Tetrachlorethen není používán. Z uvedeného je zřejmé, že dotace SEZ těmito látkami kanalizací
v „dezolátním stavu“, jak uvádí vodohospodář obce Postřižín Ing. Jakoubek, není reálná.
Integrované povolení s podmínkami provozu lze vydat na zařízení k tomu účelu
zkolaudovanému. Toto povolení vydává KÚSK po provedeném řízení. Pokud jsou tedy
pochybnosti o stavebně-technickém stavu zařízení, může KÚSK provést přezkum rozhodnutí
o integrovaném povolení a v rámci tohoto přezkumu požadovat stavebně - technickou způsobilost
zařízení k provozu podle zákona o integrované prevenci, tj. tedy i způsobilost kanalizace údajně
v „dezolátním stavu“ plnit účel, ke kterému byla vybudována. Tento přezkum provádí KÚSK
a nikoliv ČIŽP.
2. „sdělení, zda trvá požadavek ČIŽP zahájit zadávací řízení na sanaci ohnisek znečištění
SEZ v areálu Aero Vodochody, a.s.“
Na zahájení zadávacího řízení ČIŽP trvá, a to z důvodu plnění nápravných opatření, která jsou
obsažena v pravomocném rozhodnutí ČIŽP. Z pohledu ČIŽP je nutné realizovat sanační zásah,
který zajistí odstranění nadlimitního znečištění saturované a nesaturované zóny v areálu, čímž
dojde k zamezení migrace znečištění prostřednictvím podzemních vod do okolí, a to především
do studní v obci Postřižín. Dosavadní výsledky šetření a kontrol ČIŽP nedávají důvod
ke zpochybnění účelu sanace SEZ.
3. technický stav kanalizace
K provedení dozoru dle stavebního zákona je kompetentní místně příslušný stavební úřad, a to
buď standardní stavební úřad ve věci kanalizačních přípojek a vnitřních rozvodů, nebo speciální
stavební úřad – vodoprávní úřad ve věci vodních děl - kanalizačních stok.
K pochybnostem ohledně technického stavu kanalizace lze poskytnout informace vyplývající ze
znalostí ČIŽP OI Praha areálu.
Kamerové prohlídky chemické areálové kanalizace proběhly v letech 2010, 2012 a 2015. V roce
2018 je naplánována další technická prohlídka chemické kanalizace, a to v průběhu května.
Kamerové prohlídky provádí společnost ZEPRIS, s.r.o. Na základě zjištěných poruch chemické
kanalizace byly provedeny opravy.
Kanalizační sběrač, který odvádí odpadní a dešťové vody z areálu, byl opraven včetně
kanalizačních šachet a výustě do toku Vltavy v roce 2016 a 2017. Jediný úsek, který nebyl
opraven, je v místě budoucí realizace retenční nádrže. Od roku 2017 nebyly zaznamenány
problémy s odváděním vod.
ČIŽP se v rámci spolupráce s vodoprávním úřadem k rekonstrukcím kanalizace, k rekonstrukci
čistírny odpadních vod či k novým stavbám směřujícím ke zlepšení vodohospodářského stavu
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v areálu vyjadřuje. Z následně probíhajících povolovacích řízení je zřejmé, že Obec Postřižín,
jako účastník řízení, veškeré tyto projekty rozporuje a brání jejich realizaci.
Na závěr konstatuji, že dozorovou činností ČIŽP nebyly shledány skutečnosti, které by
směřovaly k dotaci znečištění SEZ či k únikům závadných látek v areálu společnosti. Řešení SEZ
nadále považuje ČIŽP za prioritní a požaduje její urychlené řešení. Ve věci stavebně technického
stavu kanalizace je třeba se obrátit na stavební úřady. ČIŽP OI Praha v tomto ohledu bude
o podezření Ing. Jakoubka a pana Fojtů, starosty obce Postřižín, informovat jak stavební úřad, tak
vodoprávní úřad i KÚSK.

S pozdravem

Vážená paní
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
ministryně financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

Na vědomí:
Krajský úřad středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ID DS: keebyyf
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