
List opatření
Název opatření: ID HOD210024
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: 203710200200 Ve vzdálenosti:

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

Parametry:

SEKM ID: 13970003 ano 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: OPVZ, VKP, PP

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

MF- ekologická smlouva

Zábřeh-Hulváky Nejbližší recipient: 1000 m

Popis opatření - Zájmovým územím jsou výrobní areály společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., které leží v k.ú. Zábřeh - Hulváky. Jedná
se o významnou část bývalých Vítkovických železáren - metalurgického kombinátu na hlavní ostravské terase, zaměřeného na metalurgii, těžké
strojírenství, dopravní a energetické strojírenství. Využívání lokality úzce souvisí s hutním provozem. tzv. Ocelárny, na který navazují
technologie válcování a dalších pomocných provozů (strojní a mechanické dílny, doprava, skladování). V zájmovém území se nachází skládka
tandemových kalů a šrotiště. Prokázána kontaminace zemin a stavebních konstrukcí PAU, ropnými uhlovodíky a kovy. Podzemní voda
kontaminována chlorovanými uhlovodíky, polyaromáty a ropnými látkami. Nápravné opatření dosud neproběhlo. Inventarizace SEZ resp. kontam.
míst s výskytem POPs 2010.
Popis rizik - Neakceptovatelné riziko z neúmyslné ingesce kontaminovaných zemin a kontaminovaného zdiva vlivem otěru a prašnosti při
využívání lokality. Riziko z ingesce kontaminované vody vyvěrající ve strategickém vodním zdroji Nová Ves a v pramenech na patě hlavní terasy
(zahrádkářská kolonie).
Sanace - Principielně je navrhováno odtěžení zemin, dle typu kontaminace sanace biodegradací nebo uložením na skládku NO (kovy), následně
zpětný závoz čistou zeminou. Rekultivační překryt v případě kontaminace kovy. Sanace podzemních vod zatím nenavrhována, nutnost
převzorkování, v případě přehodnocení navrhována aktivní sanace čerpáním a spojená s monitoringem.

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

Ostrava ID útvaru povrch. vod: -1103100
Ostrava Páteřní tok VÚ: 2-02-04-001

-473000

SEZ - EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
stará  ekologická zátěž

nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky

Moravskoslezský ID útvaru podz. vod:


