
List opatření
Název opatření: ID HOD210037
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatele: DP HOD

Vazba na územní jednotky:
Kraj: HOD_0590 JTSK-X:
ORP: 32121 JTSK-Y:
Obec: Olešná ČHP:

Katastr: Hodoňovický
náhon Ve vzdálenosti:

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

Parametry:

SEKM ID: 3495005 ne ano
ČIŽP ID:
KÚ ID:

Investiční náklady: Způsob financování:
Stav přípravy:

Nositel opatření:
Předp. datum dokončení  opatření: Poznámka:

Navrhovatel:

nápravné opatření probíhá Fondy EU:

Ekologická smlouva: Monitorováno:
Střety - ohrožení do 50m:
Střety - ohrožení do 2km: OPVZ

Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:
Al, Antr, BaP, BbF, BgP, BkF,  Cd, Flu, Idp, Nfl, Ni, Pb

FNM

Místek Nejbližší recipient: 300 m

Popis opatření - Areál je situován na severovýchodním okraji intravilánu města Frýdek-Místek, na pravém břehu řeky Ostravice. Jedná se o
uzavřenou bývalou komunální skládku, která byla využívána i k ukládání průmyslového odpadu - neutralizační kaly s povrch. úprav kovů, dehty,
kont. stavební odpad, odpady z obce.
2014 - Průzkumné práce potvrdily geologické poměry na lokalitě, rok 1993 A. Odstranit zdroje šíření znečištění, zamezit kontaminaci podzemních a
následně povrchových vod a minimalizovat zdravotní rizika ze starých ekologických zátěží pro zaměstnance podniku. B. Na základě výsledků
rizikové analýzy, vzhledem k plánovanému využití území a jeho hodnotě, budou provedena nápravná opatření lokálně. C. Prioritou při řešení
starých ekologických zátěží v lokalitě bude odstranění a bezpečné zneškodnění všech identifikovaných starých skládek odpadů. D. Po odstranění
zdrojů kontaminace bude v zájmové lokalitě prováděna dekontaminace podzemní vody v návaznosti na současný systém odvodňování založení
budov a čištění odpadních vod. E. Cílové parametry sanace zemin a podzemní vody jsou navrženy s přihlédnutím k Metodickému pokynu MŽP z
června 1996 a reálným podmínkám stavu životního prostředí v průmyslovém areálu resp. v průmyslové zóně města.

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

Frýdek-Místek ID útvaru povrch. vod: -1121371
Frýdek-Místek Páteřní tok VÚ: 2-03-01-060

-467807,7

SEZ - Skládka válcoven plechu - Skatulův Hliník (OD130035)
stará  ekologická zátěž

nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky

Moravskoslezský ID útvaru podz. vod:


