
List opatření
Opatření ID_OP MO130043
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

Idp ug.l-1 0,2

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne

Lokalizace Areál společnosti Jihomoravské plynárenské, a.s. se nachází ve východní části
Prostějova, cca 800 m od centra města, na ulici Vrahovická

průmyslová / obchodní místa nízké, lokální
energetika
Jihomoravská plynárenská, a.s. Jihomoravská plynárenská, a.s.

Kvartér Valové, Romže a Hané 16240

JMP Prostějov

BZZ

Prostějov OLK
-557591,0 -1133895,0

M106

Hloučela po soutok s tokem Romže

Slovní popis

Areál JMP je pokryt novým asfaltovým pokryvem nebo zastavěn budovami (na většině
území). Podzemní voda se nevyužívá. Možný kontakt s kontaminovanými medii je
tedy silně omezen. Šíření znečištění nesaturovanou zónou je minimální a připadá v
úvahu snad jen při kolísání hladiny podzemní vody. Areál neleží v záplavovém
území.Kontaminace zemin se vyskytuje jen ve velmi lokálně omezených ložiscích, v
místě a nejbližším bývalých jímek, výroby apod. Kontaminace podzemní vody je úzce
spojena s tímto znečištěním zemin. Nebylo prokázáno negativní ovlivnění podzemní
vody ve využívaných zdrojích v areálu sladoven.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
13349004

40655200

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav



Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum ano

AR
sanace ano

rekultivace

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

Idp nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Slovní popis Navržena komplexní sanace, odčerpávání a odtěžení zeminy

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů Idp. Podle SEKM se jedná
o nízko rizikovou lokalitu, není nutná sanace, rozhodnutím ČIŽP uložen 3 letý
monitoring podzemních vod.

Opatření navrhovaná

druh stav


