
List opatření
Opatření ID_OP MO130047
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

15206002

Velamos a.s. Sobotín

Lokalizace

Areál závodu je situován v katastru Petrov nad Desnou při státní silnici I. třídy č. 11
Šumperk - Rýmařov. Vlevo od silnice nová část závodu (objekt kompresorovny =
A), vpravo od silnice stará část (bývalá galvanovna s mořírnou = B, kalové pole s
NS = C, náhon = D). Okolí závodu při SZ a JV tvoří zástavba obce, jižní a severní
hranici louky. Středem závodu souběžně se silnicí protéká řeka Merta.

Slovní popis

Nebezpečí dermálního kontaktu a inhalací škodlivých látek při sanačních pracích
(bourání, výkopy, čerpání podzemní vody). Ve směru proudění podzemní vody od
areálu využívání podzemní vody z domovních studní - dermální kontakt, požití.
Promýváním nesaturované zóny přenos kontaminace do podzemní vody.
Výraznější migrace v proudění podzemní vody nebyla ověřena.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi

-555980,0 -1073398,0
M016

Merta po ústí do toku Desná

VELAMOS - areál Sobotín

BZZ

Sobotín OLK

40179000

Krystalinikum jižní části Východních
Sudet 64321

průmyslová / obchodní místa vysoké, lokální
kovozpracující průmysl, hutní, stroj..
Velamos a.s. Sobotín

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996



monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace ne

jiný

Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring
průzkum

AR
sanace ano

rekultivace

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

PCE nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

Slovní popis
1. Sanace nesaturované zóny (zeminy) a stavebních konstrukcí.
2. Likvidace nevyhovujících objektů a zařízení.
3. Sanace podzemní vody.

Opatření provedená

druh stav

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů PCE. Podle SEKM se
jedná o rizikovou lokalitu. 7/2004 zpracována metodická změna k dokončení
sanace vod kontaminovaných NEL, ekologická smlouva uzavřena.

Opatření navrhovaná

druh stav


