Sanační práce Ejpovice – stav k 6.6.2022
Společnost ČEPRO vydává k situaci po nehodě, kdy unikla motorová nafta na poli poblíž
obce Ejpovice, aktuální prohlášení:
Situace je stabilizovaná. V současné chvíli stále probíhá závoz sanační jámy inertními
zeminami, který spolu s hutněním bude trvat do konce srpna 2022.
Jedním z nejdůležitějších úkolů při podobných nehodách je ochrana povrchových a
podzemních vod, proto na třech vrtech probíhá sanační čerpání podzemních vod. Sanační
čerpání kontaminovaných vod, monitoring a postsanační monitoring potrvá několik dalších
let.
Na lokalitě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti orgánů státní správy ochrany
životního prostředí. Společnost ČEPRO již v průběhu prací obdržela a zajistila nápravná
opatření pro provádění sanačních a monitorovacích prací.

Těžba kontaminovaných zemin v místě poblíž dálnice D5 skončila v polovině března,
technika odtěžila cca 26 000 tun materiálu. V lokalitě a jejím širším okolí bylo zbudováno
16 sanačně monitorovacích vrtů, v prostoru těžební jámy vzniklo dalších 11
monitorovacích a 7 zasakovacích objektů, které budou sloužit k aplikaci biopreparátu pro
finální dekontaminaci místa úniku.
Rychlé spuštění vrtů zabránilo případnému úniku a kontaminaci do vzdálenějších míst. Širší
okolí místa tak není ovlivněno rozpuštěnými ropnými látkami. V nepřetržitém provozu zde
běží sanační stanice, která dekontaminuje zasažené podzemní vody. Monitorování
podzemních vod v širším okolí lokality neprokázalo ovlivnění ropnými látkami, taktéž
v povrchových vodách nebyly zjištěny zvýšené koncentrace ropných látek. Monitoring vod
probíhá v týdenním intervalu.
Veškeré výše zmiňované činnosti budou na místě i nadále pokračovat.
Společnost ČEPRO podle svého dřívějšího slibu kromě zajištění daného místa zvažuje míru
kompenzace jak pro dotčené uživatele pozemků, tak pro obec Ejpovice. Dlouhodobá
spolupráce s regiony je pro firmu, která má zastoupení napříč celou republikou,
samozřejmá, a i v tomto případě má nejvyšší zájem dostát své dobré pověsti a podílet se
na rozvoji lokalit, kde působí.
Společnost ČEPRO je připravena i nadále otevřeně informovat o vývoji v místě nehody.
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