
ID opatření HOD31004067
Název opatření v plánu povodí SKM - RWE GasNet, s.r.o. Bernartická (HOD210006)
Číslo opatření v kapitole plánu
povodí

067

Katalogový název opatření Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření 1004
Dílčí povodí HOD
ID vodního útvaru HOD_0990
Název vodního útvaru Račí potok od pramene po státní hranici
HMWB ne
Kraj Olomoucký kraj
Obec Javorník
Katastrální území Javorník-ves
Přibližná souřadnice X S-JTSK -555053,9
Přibližná souřadnice Y S-JTSK -1031283,75
Říční kilometr -
Program opatření ne
Typ opatření základní
Podtyp opatření -
Typ listu opatření A
Vliv 1 1.5
jen_1_vliv

Klíčový typ opatření 1
Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění a úniků
prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, vypouštění a úniků
prioritních látek.

opatření_nemá_víc_KTM
opatření_nemá_víc_KTM
Jiný klíčový typ (specifikace)
Ukazatel a stav vodního útvaru 1 FCH_SZL
Ukazatel a stav vodního útvaru 2
Ukazatel a stav vodního útvaru 3
Ukazatel a stav vodního útvaru 4
Ukazatel a stav vodního útvaru 5
Nositel opatření
Partnerská organizace -
Náklady investiční [tis. Kč]
Náklady provozní [tis. Kč/rok]
Způsob financování MF ČR
Financování z fondů EU ne
Možné překážky
Efekt na chráněnou oblast 1
Efekt na chráněnou oblast 2
Efekt na chráněnou oblast 3
Chráněná oblast, na kterou má
opatření zlepšující efekt
lokalizace vlivu : ID vypouštění 5792001
jen 1 vliv
Způsob hodnocení realizovanosti pro
reporting

Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.)
vůči plánovaným realizacím

List opatření
Základní charakteristiky opatření



Cyklus plánů, ve kterém bylo
opatření navrženo

1

Předpokládané zahájení opatření
[rok]
Rok (období) předpokládané
realizace opatření [rok]

Předpokládaný rok zlepšení [rok]

Opatření na páteřním toku
Ukazatel zlepšení 1 -
- -
-
-
Ukazatel zlepšení 2 -
- -
-
-
Ukazatel zlepšení 3 -
- -
-
-

Parametry opatření

Popis opatření

Financování vyřešeno, sanace na pozemku p.č. 490 zahájena
odstraněním hlavního zdroje kontaminace, v roce 2019 bude
realizována aplikace biotechnologie výkopové jámy, následně bude
dokončen postsanační monitoring 1. etapy sanace; sanace zbývajících
čás  bývalé plynárny v další etapě prací.

Z důvodu financování sanační práce dosud neprovedeny (2010).
Problémem dané lokality je, že prokázané centrum znečištění
(dehtové jímky v bývalé výrobní hale, nyní RD č. p. 306 paní Heleny
Karáskové, okolí RD) se nachází na pozemku p. č. 490, který v
současnosti již není v majetku plynáren a nelze tak na jeho sanaci
použít finanční prostředky z ES č. 165/97. Lokalizované znečištění v
prostoru bývalého peciště v areálu SmP, a.s. se nachází ve směru
proudění od centra znečištění. 

Existence staré ekologické zátěže byla v zájmovém území prokázána
realizovanými pracemi:
 AQ-test, s.r.o. (1995-1997): Ekologický audit a jeho 2 doplňky;
 AGSS s.r.o. (1998): Analýza rizika. Obsah dehtových jímek
nezkoumán;
 VODNÍ ZDROJE, a.s. (duben až červen 2001): Sanační doprůzkum.
Provedeno v rámci přípravy sanace. Ověřen nepřijatelný obsah
dehtových jímek a kontaminace nesaturované zóny. Sanační práce
pozastaveny, navrženo přednostní zpracování AAR. 
 VODNÍ ZDROJE, a.s. (2001): Doplňkový průzkum kontaminace
přípovrchové zóny zemin na zahradě č.p. 306 provedený na základě
jednání kontrolního dne konaného v Ostravě dne 12.9. 2001,
 VODNÍ ZDROJE, a.s. (2002): Javorník. Aktualizace analýzy rizika a její 2
doplňky. Navrženy varianty dalšího postupu a cílové parametry
sanace. Potvrzeno aktuální neakceptovatelné riziko pro obyvatele
rodinného domku č.p. 306. Prioritní je sanace dehtových jímek a
nesaturované zóny. Z důvodu financování sanační práce dosud
neprovedeny (2010).



Ukazatel zlepšení 4 -
- -
-
-
Ukazatel zlepšení 5
způsob hodnocení efektu opatření
ukazatel 5

-

-
-
Ukazatel zlepšení 6
způsob hodnocení efektu opatření
ukazatel 6

-

-
-
Ukazatel zlepšení 7
způsob hodnocení efektu opatření
ukazatel 7

-

-
-
Ukazatel zlepšení 8
způsob hodnocení efektu opatření
ukazatel 8

-

-
-
Ukazatel zlepšení 9
způsob hodnocení efektu opatření
ukazatel 9

-

-
-
Ukazatel zlepšení 10
způsob hodnocení efektu opatření
ukazatel 10

-

-
-

Převzato z předchozícho cyklu ano
Stav realizace opatření v roce k datu
vyplnění

probíhá

Stav realizace opatření na konci roku
2027
-
Překážky bránící realizaci -
Skutečný, nebo aktuálně
předpokládaný rok dokončení
-
Skutečné náklady v období 2021-
2027 (mil. Kč)
Z toho využité prostředky z fondů EU
(mil. Kč)
Doplňující text (např. odůvodnění
zpoždění realizace) - domo -
nereportuje se
Doplňující text v angličtině

Implementace opatření v období 2021 až 2027


