
List opatření
Opatření ID_OP MO130038
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

Nfl ug.l-1 50
ldp ug.l-1 0,2
Flu ug.l-1 50
Bgp ug.l-1 0,2
Bap ug.l-1 0,2
Bbflu ug.l-1 0,5
Bkflu ug.l-1 0,2

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace ne

jiný

M115
Haná po soutok s tokem Tištínka
(Uhřický potok) 40688000

Vyškovská brána 22300

Vyškov JHM
-568278,0 -1154633,0

JMP Vyškov

BZZ

Slovní popis

Vpřípadě výstavby v areálu v prostorech bývalé výroby bude nutné před zahájením
stavebních prací provést odtěžení a likvidaci případné kontaminované zeminy.
Proudění podzemní vody probíhá k řece Hané, která je nejbližším recipientem a terén
drénuje podzemní vody z areálu. Protéká podél JV a V okrajem plynáren, cca 90 m
od centra bývalé výroby.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
18857010

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

Lokalizace

Lokalita se nachází na levém břehu říčky Haná ve východní části města Vyškov. Na
S je ohraničen Kroměřížskou ulicí, na J ulicí Tržiště, na Z areálem firmy Flaga a
Destila . JZ a J od lokality se podél ulice Tržiště nacházejí rodinné domky a areál
firmy Seco s.r.o., ve vzdálenosti cca 300 m panelové domy.

průmyslová / obchodní místa nízké, lokální
energetika
Jihomoravská plynárenská, a.s. Jihomoravská plynárenská, a.s.



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum ano

AR
sanace

rekultivace

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

Nfl nelze ne
ldp nelze ne
Flu nelze ne
Bgp nelze ne
Bap nelze ne
Bbflu nelze ne
Bkflu nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Slovní popis Provést doprůzkum k lokalizaci jímek, vyhloubení 2 hydrogeologických vrtů do cca 8
m, provádět monitoring sanačního čerpání dle dopracované RA z roku 1998.

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů nfl, idp.Bgp, Bap, Bbflu,
Bkflu. Podle SEKM se jedná o středně rizikovou lokalitu, na které navrženo
pokračování monitoringu. 12/2005 zpracována závěrečná zpráva AAR - zjištěna
kontaminace dehtové jímky, suchého a mokrého čištění. 09/2006 bylo navrženo pro
ověření rozsahu kontaminace dehty a ověření základů objektu staré jímky provést 9
vrtů do úravně 3 m. Ekologická smlouva č. 194/97.

Opatření navrhovaná

druh stav


