
List opatření
Opatření ID_OP MO130013
Typ opatření sanace ID_KO 8
Vliv 142/2005 Sb. C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru
Název obce Kraj
souřadnice: x y
Oblast povodí Morava Prac.čís.UPOVR

VÚ povrchových vod UPOVR_ID

VÚ podzemních vod UPZV_ID

Popis současného stavu
Typ zátěže Celkové riziko
Druh provozu
Majitel Provozovatel

databáze evidováno číslo ES
SEKM ano LOKAL_ID
ČIŽP ID_ČIŽP
KU ID_KU

látka jednotka

cílový limit -
hodnocení

chemického
stavu

látka - Rozhodnutí
ČIŽP/KU

sanační
limit Poznámka

PCE ug.l-1 20

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

40508000

Krystalinikum jižní části Východních
Sudet 64321

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
18676004

Slovní popis

Vyhodnocením možnosti ohrožení zdraví lidí nebylo zjištěno žádné riziko
způsobené kontaminací zjištěnou v areálu. Mírné riziko bylo zjištěno pouze
v případě inhalace trichlorethenu (výkopové práce, pobyt v budovách), které ale
nepřevyšuje hodnoty rizik stanovené pro průmyslové areály.
Nebylo zjištěno žádné současné  ohrožení ekosystému. Možným rizikem ohrožení
ekosystému je následná sorpce NEL na dnové sedimenty rybníčku
a ohrožení vodních organismů v nich žijících.

SANDRIK - MEZ Vsetín s.p.

BZZ

Vsetín ZLK
-496497,0 -1155119,0

M070
Rokytenka po ústí do toku Vsetínská
Bečva

Lokalizace

Bývalý výrobní areál s.p. MEZ Vsetín - SANDRIK se nachází v městské čtvrti
Svárov v jižní části města Vsetín, mezi ulicemi Lapač a U Křivačkárny, cca 300 m
od centra města. Při severovýchodní straně areálu se nachází železniční trať
Valašské Meziříčí- Horní Lideč. Na severozápadě a jihozápadě je areál ohraničen
Mlýnským náhonem, na jihovýchodě sousedí s areálem Dřevařských závodů.

průmyslová / obchodní místa nízké, lokální
kovozpracující průmysl, hutní, stroj...
MEZ Vsetín, s.p. v likvidaci MEZ Vsetín, s.p. v likvidaci



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR

sanace ano
rekultivace

Přínos navrhovaného opatření
látka cíl. limit sanace cíl splněn rok stav  2015

PCE nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Dosažení cíle

Slovní popis

RA doporučuje: odtěžení kontaminovaných zemin v místě vrtu HP-2, mělkých sond
NV-6 a NV-7,  vybudování sanačního a monitorovacího systému, sanační čerpání
podzemní vody kontaminované NEL a ClU v místě HP-2, monitoring kvality
podzemní a povrchové vody, odstranění omítek a povrchů kontaminovaných
podlah.

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů PCE. Podle SEKM se
jedná o středně rizikovou lokalitu, na které je nutno provést sanaci a pokračovat v
monitoringu. Ekologická smlouva nezjištěna. Lokalita není vedena v SEZ.

Opatření navrhovaná

druh stav


