
List opatření
Opatření ID_OP DY130039
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

Cd ug.l-1 20
Hg ug.l-1 5
Pb ug.l-1 200

monitoring ano
průzkum ano

AR ?
sanace ne

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

D061

Svitava po ústí do toku Svratka 41533000

Dyjsko-svratecký úval 22410

Zábrdovice JHM
-595026,0 -1158081,0

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Zbrojovka Brno, a.s.

BZZ

Slovní popis

Olejové hospodářství - skládá se z jedenácti podzemních jednoplášťových nádrží,
které jsou částečně využívány. Celé území je oploceno. Stáčiště olejů nevyhovuje
stávajícím předpisům, na celém území se dá předpokládat značná kontaminace
ropnými látkami. Na volné ploše před tímto objektem jsou shromažďovány prázdné
i plné sudy s ropnými látkami.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
1000020

Lokalizace

Lokalita se nachází východně od centra města Brna na břehu řeky Svitavy. Je
obklopena městskými čtvrtěmi Zábrdovice, Židenice a Husovice. Na jihu je areál
vymezen ulicí Lazaretní a sousedí se zábrdovickým kostelem Nanebevzetí Panny
Marie, areálem Vojenské nemocnice Brno a Městskými lázněmi Brno - Zábrdovice.
Na východě odděluje areál závodu násep železniční tratě od městské zástavby. Na
západní straně je areál vymezen tokem řeky Svitavy. Na severní straně krátce
sousedí areál s bočním traktem řadové zástavby rodinných domků

průmyslová / obchodní místa neznámé
kovozpracující průmysl, hutní, stroj....
Zbrojovka Brno a.s. Zbrojovka Brno a.s.



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring
průzkum

AR
sanace

rekultivace

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

Cd nelze ne
Hg nelze ne
Pb nelze ne

Závěry

Oblast povodí Dyje

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů Pb, Hg a Cd. Podle
SEKM se jedná o rizikovou lokalitu, na které nebyla doporučena žádná opatření.
Ekologická smlouva nezjištěna. V rámci investiční činnosti má být provedena
sanace na základě provedené AR, sanační limity uvedeny pro NEL, Cd, C10-C40,
Ni, Zn, DCE, TCE, PCE.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis nebyla navržena žádná opatření


