
List opatření
Opatření ID_OP MO130065
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

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

Lokalizace

Lokalita se nachází v severní části města Vsetín při levém břehu řeky Vsetínská
Bečva, jedná se o areál bývalého podniku MEZ Vsetín. Areál je ze severní
vymezen řekou Vsetínská Bečva, z jihozápadní strany železniční tratí a z východní
strany na něj navazuje obytná zástavba

průmyslová / obchodní místa žádné
kovozpracující průmysl, hutní, stroj.
TES Vsetín, s.r.o. TES Vsetín, s.r.o.

40510000

Flyš v povodí  Bečvy 32210

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
18676003

Slovní popis

Kontaminace podzemní vody PCE neohrožuje lidské zdraví ani konečného
příjemce - povrchové vody Vsetínské Bečvy, kontaminace půdního vzduchu NEL a
TCE neohrožuje lidské zdraví ani půdní ekosystém. Riziko ze zjištěné
kontaminace zemin NEL pro lidské zdraví je možné. Výraznější dotace znečištění
do podzemních vod nebyly zjištěny.

TES Vsetín, s.r.o.

BZZ

Vsetín ZLK
-497170,0 -1154168,0

M072
Vsetínská Bečva po soutok s tokem
Ratibořka



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR
sanace ano

rekultivace

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

PCE nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů PCE. Podle SEKM se
jedná o lokalitus s nízkým rizikem, na které bylo navrženo dokončerní sanace a
monitoring. V roce 1998 proběhla v areálu sanace. Ekologická smlouva č.
0143/96/01 ukončena v roce 2002.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis

Plocha úložiště paliva včetně šrotiště - základním cílem sanace této ploch je
přerušení možných expozičních cest, sanace musí být zahájena likvidací zde
uložených odpadů odvozem na příslušnou skládku odpadu, vlastní sanace plochy
může spočívat v provedení technické rekultivace (zarovnání, celoplošné překrytí
málo propustným inertním materiálem) nebo v celoplošném, (tím dojde k na
většině plochy k obnažení stropu štěrků) či částečném (na základě plošného
sanačního doprůzkumu) odstranění svrchní vrstvy navážek do hloubky 0,2 m pod
terénem a biologické rekultivaci.


