
List opatření
Opatření ID_OP MO130049
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

elektronický průmysl
Magneton a.s. Magneton a.s.

Lokalizace Areál se nachází na severovýchodním okraji městské aglomerace, v prostoru
levobřežní nivy řeky Moravy

16220

Magneton a.s.

BZZ

průmyslová / obchodní místa střední, regionální

Slovní popis

V areálu docházelo k únikům ropných látek a jejich vsakování do nesaturované
zóny, na hladině podzemní vody jsou emulgovány a podzemní vodou jsou
transportovány k řece Moravě, kde jsou drenovány do povrchové vody. ClU
pronikají rychle do podzemní vody a jsou transportovány k Moravě. TK migrují v
podzemní vodě ve formě iontů rozpuštěných solí.

Kroměříž ZLK
-539457,0 -1154420,0

M136

Morava po soutok s tokem Dřevnice 40794000

Pliopleistocén Hornomoravského úvalu
- jižní část

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
7483001

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996



monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

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 Odtěžení kontaminovaných zemin, odčerpávání kontaminované zeminy, provést
doprůzkum znečištění.

Opatření provedená

druh stav

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů PCE. Podle SEKM se
jedná o nízko rizikovou lokalitu. V roce 2006 ukončena aktivní sanace, probíhá 3
letý postsanační monitoring podzemních vod, ekologická smlouva byla uzavřena.

Opatření navrhovaná

druh stav


