
List opatření
Opatření ID_OP MO130053
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
Cd ug.l-1 20
Idp ug.l-1 0,2
Pb ug.l-1 200

11673002

TOMA, a.s. Otrokovice

Lokalizace

Průmyslový areál TOMA a.s. se nachází v k.ú. Otrokovice, část Baťov. Východní
hranice je tvořena koridorem železniční trati Přerov-Břeclav, na jihu a západě
sousedí s městskou zástavbou a na severu s rekreační oblastí v prostoru Bahnitého
rybníka (Bahňák, Štěrkáč). Řeka Morava protéká západně od areálu cca 750-900
m, její levostranný přítok říčka Dřevnice protéká v blízkosti jižního okraje areálu.

Slovní popis

Primárním zdrojem kontaminace podzemní vody je kontaminace zemin a uložených
skládkových materiálů nesaturované zóny. Sanace skládek za výrobnou lepidel a
třísločiněné štípenky má lokálně pozitivní dopad na vývoj reziduálního znečištění
podzemních vod původem z jejich obsahu a nedochází k indikaci ohrožení kvality
podzemní vody z těchto lokalit směrem k jímacím územím.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi

-531730,0 -1165113,0
M136

Morava po soutok s tokem Dřevnice

TOMA a.s. Otrokovice

BZZ

Otrokovice ZLK

40794000

Pliopleistocén Hornomoravského úvalu
- jižní část 16220

průmyslová / obchodní místa vysoké, lokální
textilní, kožedělný průmysl
LEPOT s.r.o. Otrokovice

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 ano
průzkum

AR
sanace ano

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
Cd nelze ne
Idp nelze ne
Pb nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

Slovní popis
Odstranění kontaminovaných zemin a vod z dosud nesanovaných lokalit, demolice
celého objektu koželužny. Realizaci nápravných opatření provést jako celek, nikoliv
po dílčích lokalitách. Provádět pravidelný monitoring vod.

Opatření provedená

druh stav

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů Bap, Bbflu, Bgp, Bkflu,
Cd, Idp a Pb. Podle SEKM se jedná o vysoce rizikovou lokalitu, na které byl
navrženo pokračování sanace a monitoring. Ekologická smlouva nezjištěna.

Opatření navrhovaná druh stav


