
List opatření
Název opatření: ID HOD210040
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatele: DP HOD

Vazba na územní jednotky:
Kraj: HOD_0420 JTSK-X:
ORP: 22120 JTSK-Y:
Obec: Opava ČHP:
Katastr: Opava Ve vzdálenosti:

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

Parametry:

SEKM ID: 11352056 ne
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: VKP, PP, ÚSES
Střety - ohrožení do 2km:

Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:
NEL

Třebovice ve Slezsku Nejbližší recipient: 450 m

Popis opatření - Lokalita se nachází severovýchodní části areálu elektrárny Třebovice. V podzemní vodě byly zjištěna 2 ohniska kontaminace.
První plocha (ohnisko 1) tvoří menší oblast v severním rohu skládky uhlí, vymezená vrty PJ-107 a PJ-104. Druhou plochu (ohnisko 2) tvoří oblast
ohraničená na JV straně přibližně limií vrtů HV-1,2,3 a , ze severu skládkou uhlí a zásobníky uhlí, z jihu chladícími věžemi a z východu vrtem HV
- 13. Kontaminace má charakter volné fáze ropných látek na hladině podzemní vody. Rizika plynoucí z existence kontaminace tak spočívají
především v možném šíření volné fáze směrem k řece Opavě, přičemž toto šíření zjevně prioritně nastává za mimořádných hydrologických
stavů.  Sanace uložena Rozhodnutím č.j. ČIŽP/49/OOV/SR01/0715338.005/13/VRV ze dne 11.10.2013. V případě ohniska č.1 bylo dojednáno,
že vzhledem ke komplikované přístupnosti v prostoru hlubokých základů zásobníku uhlí bude kontaminace v tomto ohnisku ponechána a bude
sledován její případný pohyb. V případě ohniska č. 2 dojde k odstranění mobilní části kontaminace čerpáním ve vrtech případně drénem.
Sanační práce mají být započaty do 30.6.2014.

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

Ostrava ID útvaru povrch. vod: -1102056
Ostrava Páteřní tok VÚ: 2-02-03-027

-475790

SEZ - Dalkia ČR a.s. (Třebovice)
stará  ekologická zátěž

nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky

Moravskoslezský ID útvaru podz. vod:


