List opatření
Název opatření:
Vliv:
Zlepšení ukazatele:
Vazba na územní jednotky:
Kraj:
Moravskoslezský
Havířov
ORP:
Horní Suchá
Obec:
Katastr:
Horní Suchá

ID
HOD210019
A
Typ LO

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

HOD_0640
22620
Sušanka
204400002300

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

HOD

-457405
-1106485
2-03-01-071
150 m

Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:
Popis opatření - Lokalizace: Lokalita se nachází v katastrálním území obce Horní Suchá, v místě bývalého hliniště a cihelny. Zhruba v polovině
šedesátých let byl v tomto prostoru zahájen provoz stáčírny benzínu. Začátkem 70.let byl zahájen provoz plnírny PB lahví. Na podzim roku 1995
ukončen provoz přečerpávací stanice Benziny. Inventarizace SEZ resp. kontam. míst s výskytem POPs 2010.
Popis rizik - Kontaminace zemin byla zjištěna vždy pouze nad hladinou podzemní vody I. zvodně - v nesaturované zóně I. zvodně nebo v
navážkových akumulacích, případně v úrovni hladiny podzemní vody I. zvodně. Podzemní voda II. zvodně, která má regionální vodohospodářský
význam, není vlivem úniků ropných látek v době činnosti Benziny v areálu Primaplynu kontaminována. Určité znečištění, které sice souvisí s činností
Benziny, avšak nepochází přímo z areálu, bylo zjištěno v HJ-114/99. Znečištění je rozšířeno mírně k západu, částečně zasahuje na sousední
pozemek Kovony Lichtgitter - zalesněný prostor mezi vlečkami Primaplynu a Kovony. Kontaminace nepředstavuje riziko pro vodní tok Sušanku ani
pro přilehlé břehové porosty. Riziko náhodného požití a dermálního kontaktu zaměstnanci při běžném provozu je málo pravděpodobné, ohrožení
zdraví lze předpokládat pouze v případě stavebních nebo jiných výkopových prací v místě kontaminovaných ploch. Migrace:podzemní voda. Sanace nesanováno, nutnost monitoringu.

Parametry:
Celková kontaminovaná pl.:
Evidence v databázi:
Ekologická smlouva:
SEKM ID:
4440001
Střety - ohrožení do 50m:
ČIŽP ID:
KÚ ID:
Střety - ohrožení do 2km:
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:
Benz, Flu, Pb
Investiční náklady:
Stav přípravy:
nápravné opatření nezahájeno
Předp. datum dokončení opatření:
Nositel opatření:

ne

Způsob financování:
Fondy EU:
Poznámka:
Navrhovatel:

nespecifikováno
Monitorováno:
OPVZ

ne

