



Česká inspekce životního prostředí
Město Krásná Lípa
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Výstupní 1644
400 07 Ústí nad Labem

Podnět k přešetření oprávnění k provozování barevny a s ním spojeným nakládáním s odpadními vodami
V souvislosti s opakujícími se úniky znečištěných odpadních vod z areálu bývalé společnosti COLORTEX, s.r.o. (dnes údajně IZOLTEX, s.r.o.) na adrese Barvířská 507/3, Krásná Lípa, p.p.č.220 k. ú. Krásná
Lípa do říčky Křinice, Vás žádáme o přešetření oprávnění k provozování provozu barevny a s ním
spojeným nakládáním s odpadními vodami a přijetí takových opatření, aby k znečišťování hraničního
vodního toku nadále nedocházelo.
V rozmezí několika dnů, naposledy 17. 7. 2019 v podvečer a opakovaně včera (22. 7. 2019) kolem 15
hodiny bylo zjištěno vypouštění či únik znečištěné odpadní vody z výše uvedeného areálu do říčky
Křinice. V obou případech byly zásahu přítomny složky integrovaného záchranného systému, zástupci
Vodoprávního úřadu MěÚ Rumburk, Správy NP České Švýcarsko a města Krásná Lípa. V prvním
případě se jednalo o znečištění sytou fialovou barvou, včera o barvou černou. Vloni 2x modrou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované nezákonné chování provozovatele (cca 2x ročně se zachycuje
na základě podnětu občanů podobné znečištění – vše zaevidováno Vodoprávním úřadem MěÚ Rumburk)
se domníváme, že jde o úmyslné, nikoliv náhodné jednání. Celý průmyslový areál je v dezolátním stavu,
usazovací nádrž je netěsná a ČOV je evidentně nedostatečně funkční, bez řádné obsluhy.
I s ohledem na to, že po několika málo kilometrech říčka Křinice vstupuje do NP České Švýcarsko, a
následně překračuje hranici do SRN, považujeme současnou situaci za neúnosnou.
Situace je dále neudržitelná i ve směru k veřejnosti, která vnímá reálnou neschopnost státní správy
zjednat nápravu evidentně nezákonného stavu!
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Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jan Kolář
starosta města Krásná Lípa
   

Rozdělovník:
MěÚ Rumburk – Vodoprávní úřad
Správa NPČŠ
Povodí Ohře, s. p.
Správa CHKO Lužické hory
Ing. Zbyněk Linhart, senátor, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

„Otisk úředního razítka“
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