
List opatření
Název opatření: ID HOD210027
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatele: DP HOD

Vazba na územní jednotky:
Kraj: HOD_0150 JTSK-X:
ORP: 32130 JTSK-Y:
Obec: Lubina ČHP:
Katastr: 201490002400 Ve vzdálenosti:

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

Parametry:

SEKM ID: 6939004 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: OPVZ
Střety - ohrožení do 2km:

Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:
BaP,  BbF, BkF, Cd, Flu, Idp

město Kopřivnice

Kopřivnice Nejbližší recipient: 150 m

Popis opatření - 2011:Lokalita se nachází v extravilánu Kopřivnice v těsné blízkosti sz. okraje města při silnici směrem na Závišice, přesněji 1,3
km ssv. od vrcholu Bílé hory a 1,8 km sz. od kostela Sv. Bartoloměje v centru města Kopřivnice. Skládka byla deponována do mělkého údolí,
patrného z historických map , které se prohlubuje a je protáhlé ve směru JJZ-SSV. Levostranný přítok toku Kopřivnička pramení bezprostředně
před předmětnou lokalitou, jedná se o svod dešťové vody z Bílé hory (příkop začíná u vjezdu na B.h., vede po pravé straně podél ul. K Očnímu a
končí propustkem převádějícím vodu před lokalitou č. 3 vlevo podél lolality č. 2 pod skládkou je zatrubněn a dále kopíruje dno tohoto údolí
směrem na SSV. Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 320-328 m n. m. Odhadovaná plocha bývalé skládky byla dle archivních prací
stanovena na cca 28 000 m2. Z výsledků průzkumu předkládané analýzy rizik vyplývá, že rozloha skládky činí 29 200 m2. 2008:Lokalizace:
Skládka leží severně od vrcholu Bílé Hory v k.ú. Kopřivnice. Z východu je omezena komunikací spojující města Kopřivnice a Štramberk.
Popis rizik - 2011:V rámci analýzy byla hodnocena rizika dermálního kontaktu se zeminou, s dnovým sedimentem a riziko náhodné ingesce vody
pro osoby rekreačně využívající areál ranče a pro osoby pohybující se v okolí lokality. Ačkoliv bylo vypočteno, že při dermální kontaktu se
zeminou je zde riziko vzniku rakoviny u jednoho člověka ze 100 000 (dle MP MŽP je toto riziko reálné pro 10-100 osob pohybujících se na
lokalitě), při současném stavu lokality, a při počtu obyvatel, kteří se tu pohybují, reálné ohrožení obyvatel nehrozí. Ostatní uvažované scénáře
žádné riziko neprokázaly. 2008:Z hlediska ovlivnění životního prostředí je skládka TKO nezajištěna a pravděpodobně obsahuje takové
koncentrace znečištění, které mohou znamenat riziko pro širší okolí lokality. Ze zjištěných analýz vzorků podzemní vody vytékající ze skládky je
zřejmé, že dochází k aktivní migraci všech analyzovaných látek do podzemní vody. S ohledem na pravděpodobnost migrace znečištění do
blízkého okolí i na budoucí využití lokality (k obytným účelům) může znamenat zjištěná úroveň kontaminace překračující kritérium C významné
riziko ohrožení jednotlivých složek životního prostředí, zejména pro povrchové vody dotované průsaky ze skládky i pro přípovrchovou zvodeň
podzemní vody. Pravděpodobnost ohrožení hlubší zvodně podzemní vody je malá, protože zastižené jílovité podloží vykazuje relativně
izolátorské vlastnosti a také nízké koncentrace znečištění. Migrace:podzemní voda Látky:Skládku TKO je z hlediska znečištění zemin
charakterizovat jako výraznou v případě NEL, Cr a benzo(a)pyrenu. Problémy:Ověřen výskyt masivní kontaminace látkami NEL, výskyt
nepostihuje celé těleso ale je bodový. Je velice pravděpodobné, že masivní kontaminace ropnými látkami je nerovnoměrně distribuována v celém
skládkovém tělese.
Sanace - nesanováno

Evidence v databázi: Celková kontaminovaná pl.:

Kopřivnice ID útvaru povrch. vod: -1126080
Kopřivnice Páteřní tok VÚ: 2-01-01-138

-483850

SEZ - Kopřivnice - skládka TKO
stará  ekologická zátěž

nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky

Moravskoslezský ID útvaru podz. vod:


