
List opatření
Název opatření: ID HOD210012
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatele: DP HOD

Vazba na územní jednotky:
Kraj: HOD_0700 JTSK-X:
ORP: 22610 JTSK-Y:
Obec: Odra ČHP:
Katastr: 204530000600 Ve vzdálenosti:

Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:

Parametry:

SEKM ID: 11352054 ne ne
ČIŽP ID:
KÚ ID:

Investiční náklady: Způsob financování:
Stav přípravy:

Nositel opatření:
Předp. datum dokončení  opatření: Poznámka:

Navrhovatel:

nápravné opatření nezahájeno Fondy EU:

Ekologická smlouva: Monitorováno:
Střety - ohrožení do 50m:
Střety - ohrožení do 2km: PR, VKP, PP

Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:
Al, As, BgP,  Cd, Idp

Hrušov Nejbližší recipient: 350 m

Popis opatření - Bývalý podnik anorganické chemie s dlouholetou tradicí na severovýchodním okraji města Ostravy. Pro území se běžně používá
název HCHZ Hrušov. V současnosti bez využití. Na lokalitě byly zdemolovány všechy objekty bývalého závodu. Uvnitř areálu se nachází skládka
nebezpečných odpadů, kterou provozuje HCHZ - Chemie Hrušov, a.s. Širší zájmové území je ovlivněno dlouholetou průmyslovou činností.
Popis rizik - Kontaminace zemin těžkými kovy reprezentuje neakceptovatelné zdravotní riziko pro budoucí zaměstnance při plánovaném využití
území. Znečištěné podzemní vody migrují směrem do údolní nivy řeky Odry, část z nich prokazatelně přestupuje do karbonu. Podzemní vody v
prostoru potenciálně ovlivněném migrací z areálu HCHZ nejsou využívány. Rizika vyplývající ze šíření kontaminace nejsou hodnocena jako
neakceptovatelná. Kontaminace podzemních vod ClU není vzhledem na omezený plošný rozsah a zjištěnou úroveň koncentrací příliš závažná.
Nápravné opatření je navrženo formou kombinace odtěžení kontaminovaných zemin znečištěných polyaromáty a realizací celoplošného překrytu.
Sanace - Sanace podzemních vod není považována za nezbytnou, protože rizika nejsou hodnocena jako neakceptovatelná.

Evidence v databázi: Celková kontaminovaná pl.: více než 2 000 m2

Ostrava ID útvaru povrch. vod: -1098587
Ostrava Páteřní tok VÚ: 2-00-20-010

-469203

SEZ - H-Zone, a.s. - MCHZ Hrušov
stará  ekologická zátěž

nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky

Moravskoslezský ID útvaru podz. vod:


