
List opatření
Opatření ID_OP MO130048
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
Bap ug.l-1 0,2

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace ne

Lokalizace Lokalita se nachází v jihozápadní části obce, západně od silnice Lutín - Olšany u
Prostějova

průmyslová / obchodní místa vysoké, regionální
kovozpracující průmysl, hutní, stroj..
SIGMA Lutín a.s. SIGMA Lutín a.s.

Pliopleistocén Blaty 16230

SIGMA Lutín a. s.

BZZ

Lutín OLK
-555654,0 -1125108,0

M099

Blata po soutok s tokem Deštná

Slovní popis

Z aktualizace AR vyplývá, že kontaminace podzemní vody ClU je rozšířena do
značné vzdálenosti od původního zdroje znečištění, vysoké obsahy ClU byly
zachyceny v hydrogeologických objektech před obcí Dubany, nebylo však dosud
určeno čelo kontaminačního mraku.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
8912003

40637000

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
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace

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

PCE nelze ne
Bap nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Slovní popis

Vodní zdroje Holešov a.s. žádají FNM ČR  o zajištění urychleného vypracování
aktualizované analýzy rizika, která zhodnotí riziko zbytkové kontaminace na
jednotlivých dílčích lokalitách a umožní tak vydání nového rozhodnutí ČIŽP a
následně definitivní ukončení sanačních prací na dílčí lokalitě SIGMA.

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů PCE a Bap. Podle
SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které byla navržena sanace a
aktualizace rizikové analýzy. V roce 2006 bylo ukončeno sanační čerpání na lokalitě
Olšany a Hablov z důvodu ukončení konkurzu a platnosti ekologické
smlouvy,ekologická smlouva uzavřena.

Opatření navrhovaná

druh stav


