
List opatření
Opatření ID_OP MO130046
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 ano

rekultivace ne

Lokalizace Areál leží v centrální části města

průmyslová / obchodní místa střední, lokální
kovozpracující průmysl, hutní, stroj..
MORA MORAVIA a.s PEVEKO, spol. s r. o.

Kulm Nízkého Jeseníku v povodí
Moravy 66120

MORA Šternberk

BZZ

Šternberk OLK
-542192,0 -1106322,0

M048
Sitka po soutok s tokem Sprchový
potok

Slovní popis

Zeminy na lokalitě jsou i nadále kontaminovány NEL a může tak docházet k
masívnímu uvolňování polutantu do saturované zóny. Kontaminace NEL a ClU může
poměrně snadno migrovat podzemní vodou. Je třeba uvažovat o komunikaci
kvartérní a hlubší zvodně a komunikaci podzemní vody s vodou povrchovou.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
16352010

40389000

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav



Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

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

Slovní popis Odtěžba zemin kontaminovaných NEL, dosanace a monitoring kvality podzemních
vod.

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se
jedná o rizikovou lokalitu. Sanační práce stavebních konstrukcí a zemin budou
dokončeny v rámci nové zakázky, proběhne výběrové řízení, sanační čerpání na
lokalitě v roce 2007 probíhalo v omezeném rozsahu, navržen sanační monitoring.

Opatření navrhovaná

druh stav


