List opatření
Název opatření:
Vliv:
Zlepšení ukazatele:
Vazba na územní jednotky:
Kraj:
Moravskoslezský
ORP:
Ostrava
Obec:
Ostrava
Katastr:
Radvanice

ID
HOD210029
A
Typ LO

SEZ - Radvanice - areál koupaliště
stará ekologická zátěž
nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky
ID útvaru podz. vod:
ID útvaru povrch. vod:
Páteřní tok VÚ:
Nejbližší recipient:

HOD_0670
22610
Lučina
204510005600

DP
JTSK-X:
JTSK-Y:
ČHP:
Ve vzdálenosti:

HOD

-466739
-1103645
2-03-01-082
350 m

Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:
Popis opatření - Skládka v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích mezi ulicemi Poláškova, Radvanická a Pastrňákova. Skládku tvoří dvě tělesa.
První je sypáno z horního okraje směrem do koupaliště, druhé leží v místech pod koupalištěm. Nejspíše od roku 1995 bylo v území zahájeno
navážení odpadů různorodého charakteru v ploše celého koupaliště s výjimkou hlavního betonového bazénu s tím, že plošný rozsah navážek není
přesně znám. Připravována je výstavba sportoviště z prostředků městského obvodu. Inventarizace SEZ resp. kontam. míst s výskytem POPs 2010.
Popis rizik - Kontaminace navezených materiálů může být pro zaměstnance a návštěvníky příčinou vzniku neakceptovatelného rizika z neúmyslné
ingesce při budoucím využití areálu bývalého koupaliště. 2008 Při současném stavu lokality, která dnes nemá žádné funkční využití, jsou
karcinogenní a nekarcinogenní rizika ohrožující obyvatelstvo víceméně zanedbatelná. Téměř celá plocha je zarostlá náletovými křovinami a
stromovím s malou prostupností oblasti a v zájmovém části lokality nejsou využívané zdroje podzemních vod. Kontakt s kontaminovanými materiály
či podzemní vodou je v současné době prakticky vyloučen. 2007 Vzhledem k nejistotě ve skladbě ukládaných odpadů a předpokladu, že byly
ukládány kontaminované zeminy z areálu společnosti Nová Huť může být skládka zdrojem rizika pro podzemní vody, může představovat i určité
riziko pro uživatele lokality při plánovaném využití. Z popisované lokality vytéká bezejmenný potok, který protéká obytnou zástavbou - domky. Voda
je pravděpodobně používána na zálivky a pro domácí zvířectvo. Neexistují a ani nebyly prováděny rozbory odpadu a vod vytékajících z pod skládky.
Chybí HG průzkum. Migrace:bezejmenný potok, horninové prostředí.
Sanace - Optimálním řešením nápravných opatření je technická a biologická rekultivace areálu bývalého koupaliště, přičemž v rámci technické
rekultivace je nutné provést protiexpoziční celoplošný překryt zájmového území.

Parametry:
Celková kontaminovaná pl.:
Evidence v databázi:
SEKM ID:
11352029 Ekologická smlouva:
Střety - ohrožení do 50m:
ČIŽP ID:
KÚ ID:
Střety - ohrožení do 2km:
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:
Pb
Investiční náklady:
Stav přípravy:
nápravné opatření nezahájeno
Předp. datum dokončení opatření:
Nositel opatření:

ne

Způsob financování:
Fondy EU:
Poznámka:
Navrhovatel:

100 až 2 000 m2
Monitorováno:
VKP, PP

OEREŠ

ne

