
List opatření
Opatření ID_OP DY130044
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
chemickéh

o stavu

látka - Rozhodnutí
ČIŽP/KU

sanační
limit Poznámka

Bz ug.l-1 30

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace ne

potravinářství, výroba organ. výrobků
Zemspol Dešná s.r.o. Zemspol Dešná s.r.o.

Lokalizace Areál sídla firmy leží na jižním okraji obce Dešná. V jeho sousedství na okraji
obce stojí malý sklad jedů a bývalý sklad jedů.

ZEMSPOL Dešná s.r.o.

BZZ

Slovní popis

Sklady mrvy, zemědělské znečištění.  Linka posklizňové úpravy obilí leží na
severním okraji obce v areálu dnešního skladu osiv a strojů. Farma Dešná se
nachází asi 1 km od obce Dešná jižním směrem na obec Rancířov.
Původním majitelem objektů byl Státní statek Nová Bystřice. Od roku
1.4.1991 do 30.3.1993 byly objekty ve vlastnictví Statku Dešná s.p. Od
1.4.1993 byly objekty v nájmu firmy Zemspol Dešná spol. s.r.o., do jejíhož
vlastnictví přešly 28.7.1995. Pozemky, na kterých se nacházejí zájmové
objekty patří buď firmě Zemspol dešná s.r.o. nebo jsou ve vlastnictví
Pozemnkového fondu ČR s tím, že se předpokládá jejich odkoupení do
vlastnictví firmy Zemspol Dešná s.r.o..

Dešná JHC
-679097,0 -1178666,0

D013

Želetavka po vzdutí nádže Vranov 41167000

Krystalinikum v povodí Dyje -
západní část

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
2569001

65401

sklady mrvy, zemědělské zneč. nízké, bodové

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

AR
sanace

rekultivace

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

Bz nelze ne

Závěry

Oblast povodí Dyje

Slovní popis

Dosažení cíle

Podle SEKM se jedná o lokalitu s nízkým bodovým rizikem. Ekologická
smlouva nezjištěna.

Opatření navrhovaná

druh stav


