
List opatření
Opatření ID_OP DY130027
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 Dyje 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 ne

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

65500

PBS Třebíč, a.s.

BZZ

Třebíč VYS
-649140,0 -1153099,0

D089

Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice 41752000

Slovní popis

Vzhledem k charakteru kontaminace (chlorované uhlovodíky v podzemní vodě),
která není plošně rozšířena a je realtivně nepřístupná (hladina podzemní vody od 4
m pod terénem) a dále vzhledem k faktu, že podzemní voda není na lokalitě
využívána a nejsou plánovány výrazné zásahy do  horninového prostředí, nebyly na
lokalitě a v jejím nejbližším okolí identifikovány žádné reálné expoziční scénáře pro
lidskou populaci ani reální příjemci znečištění.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
16973007

Krystalinikum v povodí Jihlavy

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Lokalizace Průmyslový areál První brněnské strojírny Třebíč, a.s. je situován ve východní části
města, v průmyslové zóně cca 1,2 km od historického centra.

průmyslová / obchodní místa nízké, lokální
kovozpracující průmysl, hutní, stroj....
První brněnská strojírna Třebíč, a.s. První brněnská strojírna Třebíč, a.s.



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring
průzkum

AR
sanace

rekultivace

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

PCE nelze ne

Závěry

Oblast povodí Dyje

Slovní popis
Vzhledem k tomu, že v případě areálu PBS Třebíč, a.s. nebylo zjištěno riziko pro
lidskou populaci ani pro ekosystémy, nejsou navrhovány žádné sanační zásahy a
tedy ani cílové parametry nápravných opatření.

Dosažení cíle

Na lokalitě byly zjištěny zvýšené obsahy PCE. Podle SEKM se však jedná o tak
nízké riziko, že nebyla navržena žádná opatření. Ekologická smlouva nezjištěna.

Opatření navrhovaná

druh stav


