
List opatření
Název opatření: ID HOD210022
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatele: DP HOD

Vazba na územní jednotky:
Kraj: HOD_0430 JTSK-X:
ORP: 22610 JTSK-Y:
Obec: Odra ČHP:
Katastr: 201530000001 Ve vzdálenosti:

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

Parametry:

SEKM ID: 11352055 ne ano
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: VKP, PP

Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:
Antr, BaP, BbF,  BgP, BkF, Benz, Flu, Idp, Nfl

Zábřeh-VŽ Nejbližší recipient: 900 m

Popis opatření - Bývalý podnik anorganické chemie, jehož výrobní náplní byla destilace dehtů a zpracování produktů tohoto primárního procesu,
byl založen v roce 1892. Destilace dehtů v podniku probíhala až do roku 1967, kdy začal postupný útlum výroby až do úplného zastavení na
počátku 90. let 20. století. Dnes je areál využíván k drobnému podnikání (logistika, řemeslná výroba). Na celé lokalitě je potvrzena masivní
kontaminace zemin a podzemních vod a migrace znečištění do údolní nivy, kde se nachází vodní zdroj Nová Ves. Bývalý areál lze dle vlastníků
rozdělit na západní a východní část. Pro západní část byla zpracována analýza rizika, ve východní části je prozkoumanost území neúplná.
Inventarizace SEZ resp. kontam. míst s výskytem POPs 2010.
Popis rizik - AR2010: Potvrzena migrace znečištění do údolní nivy Odry, přímo ke strategickému vodnímu zdroji Nová Ves. V západní části
lokality byla hodnocena rizika on-site. Kontaminace horninového prostředí by v dílčích oblastech zájmového území mohla reprezentovat
neakceptovatelné riziko pro zaměstnance, nicméně v současné době (2010) tyto rizikové oblasti nejsou využívány.
Sanace - AR 2010: V rámci ochrany vodního zdroje Nová Ves je zahájena výstavba drénu Hůrka a Hulváky, které by měly zajistit spolehlivou
ochranu jímacího území. AR doporučuje toto opatření doplnit hydraulickou sanací podzemních vod v kombinaci s airspargingem a ventingem.
Pro redukci rizik on-site je doporučováno snížit obsah škodlivin v půdním vzduchu a následně vytvořit izolační překryt formou výstavby objektů.
provozováno prozatimní čerpání na hydraulické bariéře. Dále byla zahájena výstavba záchytného drénu Hůrka a je připravována realizace
záchytného drénu Hulváky. Nápravná opatření pro vlastní lokalitu prozatím nebyla specifikována.

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

Ostrava ID útvaru povrch. vod: -1103560
Ostrava Páteřní tok VÚ: 2-02-04-003

-473560

SEZ - DEZA, a.s.
stará  ekologická zátěž

nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky

Moravskoslezský ID útvaru podz. vod:


