
List opatření
Opatření ID_OP MO130050
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

Lokalizace
Lokalita se nachází 1,5 km JV od centra města, v údolí potoka Okluky, S od závodu
zahrádkářská kolonie, J a JV pole, SZ obytné budovy výroba automobilových
chladících systémů

průmyslová / obchodní místa střední, lokální
kovozpracující průmysl, hutní, stroj....
Visteon - Autopal, s.r.o. Autopal s.r.o. závod 03 Hluk

32222

Autopal závod 03 Hluk

BZZ

Hluk ZLK
-533000,0 -1191409,0

M166

Okluky po ústí do toku Morava 40924090

Slovní popis

Na základě předchozích zvýšení koncentrací Cl-U a NEL v sanačních vrtech RWC -
102, 103, 104 a 105 byl v dubnu 2003 proveden účelový doplňkový průzkum
prostoru mezi bývalým skladem PHM a plotem areálu závodu. V rámci účelového
průzkumu bylo v potvrzeno výrazné ohnisko kontaminace Cl-U a NEL pocházející z
předchozí likvidace směsi Cl-U a NEL z odmašťovací linky na skládku uhlí.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
3990003

Flyš v povodí Moravy - jižní část

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996



monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne

jiný

Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR

sanace
rekultivace ano

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

PCE nelze ne

Závěry

Opatření provedená

druh stav

Slovní popis Nebyla navržena žádná opatření.

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů PCE. Podle SEKM se
jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které nebyla navržena žádná opatření.
Ekologická smlouva existuje, sanace probíhá. Dle vyjádření ČIŽP OI Brno ze dne
26.5.2009 proběhla I.etapa sanace dle rozhodnutí ČIŽP OI Brno v areálu závodu se
zaměřením na likvidaci kontaminace NEL a zejména CIU. Doba trvání I. etapy
sanace r. 2000 - 2005. Byly vybudovány podzemní těsnící stěny s reaktivními
bránami k zabránění trvalého šíření kontaminace. Připravuje se II. etapa -
dokončení sanace kontaminované podzemní vody CIU  (Visteon Autopal Services
s.r.o. Nový Jičín, závod Hluk)

Opatření navrhovaná

druh stav



Oblast povodí Moravy


