
List opatření
Opatření ID_OP MO130052
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

Bap ug.l-1 0,2
Bbflu ug.l-1 0,5
Bgp ug.l-1 0,2
Bkflu ug.l-1 0,2
Bz ug.l-1 30
Flu ug.l-1 50
Idp ug.l-1 0,2
Hg ug.l-1 5

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne

17636004

DEZA, a.s.

Lokalizace Lokalita se nachází v severní části města Valašské Meziříčí.

Slovní popis

V roce1995 byla dokončena výstavba hydraulické bariéry v podniku DEZA, jedná se
o hydrodynamický ochranný prvek, který slouží k ochraně podzemní vody v údolní
nivě a v řece Bečvě. Odčerpáváním stanoveného množství podzemní vody je
vytvořena souvislá deprese na hladině podzemní vody, která brání migraci
organických kontaminantů ve směru proudění podzemní vody ze závodu směrem k
řece Bečvě.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi

-497460,0 -1137074,0
M094

Bečva po soutok s tokem Opatovický
potok

DEZA,a.s.

BZZ

Valašské Meziříčí-Město ZLK

40588000

Kvartér Horní Bečvy 16310

průmyslová / obchodní místa neznámé
kovozpracující průmysl, hutní, stroj.
DEZA, a.s.

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav



jiný

Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring
průzkum

AR
sanace

rekultivace

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

Bap nelze ne

Bbflu nelze ne
Bgp nelze ne
Bkflu nelze ne
Bz nelze ne
Flu nelze ne
Idp nelze ne
Hg nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

Slovní popis Nebyla navržena žádná opatření.

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů Bap, Bbflu,Bgp,  Bkflu,
bz, Flu,Idp, a Hg. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které nebyla
navržen žádná opatření. Probíhá čerpání podzemních vod z ochranné hydraulické
clony. Ekologická smlouva nezjištěna.

Opatření navrhovaná

druh stav


