
List opatření
Opatření ID_OP MO130041
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

Lokalizace

Areál závodu MORA Moravia a.s. - expediční sklad , leží v severní části Olomouce,
v městské části Chválkovice v ulici Sladovní 3, na ploše 1,1 ha. Sousedí na
východní hranici s provozem skladů SELIKA a.s., na severu s železniční tratí a jižní
hranice je tvořena činžovními domy.

průmyslová / obchodní místa nízké, bodové
ostatní
MORA MORAVIA a.s. MORA MORAVIA a.s.

Pliopleistocén Hornomoravského úvalu
- severní část 16210

MORA expedice

BZZ

Olomouc OLK
-545183,0 -1120544,0

M054

Bystřice po ústí do toku Morava

Slovní popis

Průzkumnými pracemi byla na lokalitě zjištěna pouze lokální mělká ohniska
kontaminace v prostoru haly bývalé nástrojárny a v blízkosti kotelny.
Na bývalé skládce škváry byla zjištěna kontaminace zemin. Kontaminace
v těchto místech pravděpodobně nedosahuje hloubky hladiny podzemní vody.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
11050067

40426000

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996



monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR
sanace

rekultivace

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

PCE nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Slovní popis
Na lokalitě existují staré ekologické zátěže, které vyžadují následující nápravná
opatření - doplňkový průzkum zdrojů a rozsahu znečištění, likvidace ohnisek
znečištění, monitoring podzemní vody.

Opatření provedená

druh stav

Dosažení cíle

ČIŽP neuložila nápravná opatření, protože podle AR a jejího doplňku nebyly zeminy
ani podzemní vody na lokalitě kontaminovány a lokalita nepředstavuje riziko
ohrožení lidského zdraví ani pro ekosystémy.

Opatření navrhovaná

druh stav


