
List opatření
Opatření ID_OP MO130062
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
Cd ug.l-1 20
Pb ug.l-1 200

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

Lokalizace

Areál Hanhart Morkovice s.r.o. - bývalý Magneton a.s. Kroměříž - se nachází v
obci Morkovice asi 15 km jihozápadně od Kroměříže. Na severu hraničí s areálem
bývalého OPP Zadrev, na východě se silnicí Morkovice - Kroměříž, na západě
Velkým morkovickým rybníkem, zbývající okolí je tvořeno zemědělsky
využívanými pozemky a zahradami.

průmyslová / obchodní místa extrémní. lokální
kovozpracující průmysl, hutní, stroj.
Hanhart Morkovice s.r.o. Hanhart Morkovice s.r.o.

40693000

Vyškovská brána 22300

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
9926001

Slovní popis
Zásyp i vlastní těleso sdružené kanalizace závodů Magneton a Zadrev může v
málo propustném horninovém prostředí působit jako drenážní línie, ta může tvořit
privilegovanou cestu migrace kontaminujících látek mimo hranice závodu.

Hanhart Morkovice s.r.o.

BZZ

Morkovice - Slížany ZLK
-553931,0 -1158907,0

M116
Tištínka (Uhřický potok) po soutok s
tokem Švábsk



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring
průzkum

AR
sanace

rekultivace

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

PCE nelze ne
Cd nelze ne
Pb nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů PCE, Pb a Cd. Podle
SEKM se jedná o lokalitu s vysokým rizikem, na které nebyla navržena žádná
opatření. V současné době probíhá sanace podzemních vod, ekologická smlouva
uzavřena.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis Nebyla navržena žádná opatření. Stav neznámý.


