
List opatření
Opatření ID_OP MO130074
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 (ovlivňuje UPZV v OP Dyje) 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

suma PAU ug.l-1 120 suma PAU 800 ug/l uvnitř areálu
NEL ug.l-1 1000 suma PAU 120 ug/l hranice areálu

fenoly ug.l-1 2500 fenoly 2500 ug/l "
bór 1500 ug/l "

monitoring ano
průzkum

AR ano
sanace ano

rekultivace

M171

Morava po soutok s tokem Radějovka 40939110

Dolnomoravský úval - střední část 22503

Rohatec JHM
-557944,0 -1198614,0

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav
v současné době bez monitoringu

nedokončeno odtěžení přípovrchových vrstev kreosotových olejů

Rohatec - kolonie

BZZ

Slovní popis

Rozsáhlé znečištění podzemních vod a horninového prostředí impřegnačními
látkami- kreosotovými oleji, dehty v prostoru haly impregnace. Ohnisko bylo
enkapsulováno podzemní těsnící stěnou v roce 1996, do roku 1998 probíhalo
sanační čerpání podzemních vod. Odstraněno cca 63 tun kreozotových olejů, v
čerpané podzemní vodě průměrně 840 ug/l PAU. Od roku 1999 bez sanačních
prací, které musí být dokončeny, občasný monitoring. Ohroženo prameniště
Rohatec - zdroj hromadného zásobování pitnou vodou.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
14038002

Lokalizace Lokalita se nachází na SV okraji obce Rohatec-Kolonie, cca 350m V směrem od
hlavní silnice Rohatec Kolonie - Ratíškovice.

průmyslová
ostatní



Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

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

PAU stanoven ano 2008
NEL stanoven ano 2008

Závěry

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu ohrožení kvality podzemní vody v
prameništi Rohatec zejména PAU. Ekologická smlouva uzavřena, rozhodnutí ČIŽP
vydáno, z důvodu průtahů ze strany FNM (MF) dosud nedokončena sanace, přes
uplynulé termíny.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis dokončení sanace podzemních vod na stanovené sanační limity, odtěžení
přípovrchových vrstev dehtů (rozhodnutím ČIŽP stanoven termín 31.12.2006)



Oblast povodí Dyje


