List opatření
Název opatření:
Vliv:

SEZ - OKD OKK, a.s. Koksovna Trojice
stará ekologická zátěž

ID
HOD210009
A
Typ LO

Zlepšení ukazatele:

nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky

DP

Vazba na územní jednotky:
Kraj:
Moravskoslezský
ORP:
Ostrava
Obec:
Ostrava
Katastr:
Slezská Ostrava

ID útvaru podz. vod:
ID útvaru povrch. vod:
Páteřní tok VÚ:
Nejbližší recipient:

HOD_0680
22610
Ostravice
Ostravice

JTSK-X:
JTSK-Y:
ČHP:
Ve vzdálenosti:

HOD

-469267
-1101665
2-03-01-083
300 m

Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:
Popis opatření - Průmyslové území v sevřeném údolí, kde byl do roku 1970 v provozu černoúhelný důl (již zasypaný) a do roku 1983 též koksovna.
Ta z vytěženého uhlí vyráběla koks a zpracovávala zpolodiny a vedlejší produkty z výroby koksu. Objekty koksovny jsou prakticky zdemolovány,
území je zarostlé náletovou vegetací. V závěru Trojického údolí se nachází doutnající halda karbonské hlušiny dolů Trojice a Petr Bezruč.
Inventarizace SEZ resp. kontam. míst s výskytem POPs 2010.
Popis rizik - Potenciální zdravotní rizika v případě nového využívání lokality podle platného územního plánu. Vedle kontaminace též riziko spontánní
emise metanu z karbonnského podloží. Vliv na povrchové vody (zdroje kontaminace z Trojického údolí). Podle AR (Šmolka, 1997) masivní
kontaminací PAU postiženy zeminy v prostoru koksovny. Průzkumem (OKD DPB, 2004) ověřeny zvýšené obsahy síranů, chloridů, amonných iontů a
NEL v povrchových vodách Burni. Aktualizace analýzy rizika (Hodný, Šišková, 2009) vymezila míru a rozsah kontaminace, stanovila a vyčíslila typ a
míru rizika ohrožujícího lidské zdraví a ekosystémy a navrhla technická řešení vedoucí ke snížení, případně odstranění rizika.
Sanační metody a cíle - Doporučované nápravné opatření představuje odtěžení kontaminovaných navážek a komunálního odpadu a jejich likvidace
biodegradací a na skládce. Vytěžený prostor bude zasypán čistou zeminou. Součástí nápravných opatření je odkrytí potoka Burňa. Redukovat
znečištění nesaturované zóny. Řešit společně lokality koksovny Trojice a dolu Trojice.
Redukovat znečištění nesaturované zóny. Řešit společně lokality koksovny Trojice a dolu Trojice.

Parametry:
Celková kontaminovaná pl.:
Evidence v databázi:
SEKM ID:
11352046 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, Flu, Idp, Nfl, Pb
Investiční náklady:
Stav přípravy:
nápravné opatření nezahájeno
Předp. datum dokončení opatření:
Nositel opatření:

ne

Způsob financování:
Fondy EU:
Poznámka:
Navrhovatel:

více než 2 000 m2
Monitorováno:
VKP, PP

ne

