
List opatření
Opatření ID_OP MO130039
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

OEZ Výprachtice

BZZ

Výprachtice PAK
-584614,0 -1073680,0

Krystalinikum jižní části Východních
Sudet 64321

M022
Moravská Sázava po soutok s tokem
Ostrovský potok 40207000

Slovní popis

Směr šíření kontaminace od zdroje souhlasí se směrem proudění podzemní vody -
konformní se spádem terénu. Na základě dosud provedených průzkumných prací
nebyly zjištěny v prostoru závodu žádné významnější preferenční cesty proudění
podzemních vod. Dle průzkumu nehrozí nebezpečí přímého ohrožení lidského
zdraví. Znečištění podzemních vod ClU v prostoru areálu provozu a jeho blízkém
okolí není vzhledem k nedostatečnému počtu sanačních objektů zcela stabilizováno
a dochází k jeho pozvolné migraci mimo areál směrem k toku Moravské Sázavy.

průmyslová / obchodní místa nízké, lokální
elektronický průmysl
OEZ Letohrad, s.r.o. OEZ Letohrad, s.r.o.

Lokalizace Lokalita se nachází v relativně strmém svahu orientovaném k jihu na jižním okraji
obce Výprachtice, nedaleko toku Moravské Sázavy

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
18765001

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring
průzkum

AR
sanace ano

rekultivace

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

PCE nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Slovní popis Sanace je dokončena a s dalšími pracemi se neuvažuje.

Dosažení cíle

Sanace je dokončena a s dalšími pracemi se neuvažuje.

Opatření navrhovaná

druh stav

dokončena


