List opatření
Název opatření:
Vliv:
Zlepšení ukazatele:
Vazba na územní jednotky:
Kraj:
Moravskoslezský
Karviná
ORP:
Karviná
Obec:
Katastr:
Karviná-Doly

SEZ - OKK Koksovny, a.s. Koksovna ČSA
stará ekologická zátěž
nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky
ID útvaru podz. vod:
ID útvaru povrch. vod:
Páteřní tok VÚ:
Nejbližší recipient:

HOD_0830
22620
Karvinský potok
Karvinský p.

ID
HOD210015
Typ LO
A
DP

HOD

JTSK-X:
-455245
-1102121
JTSK-Y:
ČHP:
2-03-03-067
Ve vzdálenosti: 500 m

Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:
Popis opatření - Koksovna byla vybudována v zázemí dolu Jan Karel na konci 19. století. Po roce 1973 proběhla významná rekonstrukce celého
areálu - zastaralé pece byly nahrazeny novými, byla vybudována nová úpravna uhlí a modernizována chemická část o fenolku. Provoz koksovny
byl zastaven v roce 1997. Od té doby je areál nevyužívaný. Inventarizace SEZ resp. kontam. míst s výskytem POPs 2010.
Popis rizik - 2014 - proveden doprůzkum kontaminace na lokalitě 2011 - zpracována aktualizace analýzy rizika. V rámci hodnocení zdravotního
rizika bylo uvažováno s expozičním scénářem inhalace vybraných látek z kontaminované zeminy a materiálů pro nejbližší rezidenční oblasti a
pracovníky v dotčené oblasti. Kontaminace ztěžuje rozvoj vegetace a na ni vázané ekosystémy.
Sanace - Cílem prací je eliminace rizika ze zjištěné kontaminace, tj. a) těžba kontaminovaných zemin a navážek, jejich likvidace odvozem na
příslušnou skládku b) demolice nadzemních i podzemních stavebních objektů lokalizovaných uvnitř sanačních ploch a vybraných stavebních
objektů mimo sanační plochy.

Parametry:
Celková kontaminovaná pl.:
Evidence v databázi:
SEKM ID:
64103003 Ekologická smlouva:
Střety - ohrožení do 50m:
ČIŽP ID:
KÚ ID:
Střety - ohrožení do 2km:
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:
Antr, BaP, BbF, BgP, BkF, Benz, Cd, Hg, Idp, Nfl, Pb
Investiční náklady:
Stav přípravy:
nápravné opatření nezahájeno
Předp. datum dokončení opatření:
Nositel opatření:

ano

Způsob financování:
Fondy EU:
Poznámka:
Navrhovatel:

více než 2 000 m2
Monitorováno:

MF- ekologická smlouva

ne

