
List opatření
Opatření ID_OP MO130020
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

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

40939110

Kvartér Dolnomoravského úvalu 16510

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
7734001

Slovní popis

Pro areál Aircraft Industries, a.s. byla v červenci 2003 zpracována analýza rizik
společností SITA Bohemia, a.s. OZ Sanace, která označila za nejzávažnější
problém na lokalitě především kontaminaci saturované zóny  ropnými a
chlorovanými uhlovodíky.

Aircraft Industries, a.s. Kunovice

BZZ

Kunovice ZLK
-540028,0 -1183904,0

M171

Morava po soutok s tokem Radějovka

Lokalizace

Areál Aircraft Industries, a.s., lokalita Kunovice je vybudován na levobřežní údolní
nivě řeky Moravy mezi Kostelany a Kunovicemi,. Ze severní strany je areál podniku
omezen řekou Olšavou, směrem k jihu pokračuje údolní niva k Ostrožské Nové
Vsi.

průmyslová / obchodní místa neznámé
ostatní
MORAVAN - AEROPLANES a.s. MORAVAN - AEROPLANES a.s.



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring
průzkum

AR

sanace ano
rekultivace ano

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

PCE nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů PCE. Podle SEKM se
jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržena sanace. Pro areál bývalého
LETU Kunovice ekologická smlouva existuje.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis

Navrhované práce by měly za cíl zabezpečit budovy 36 - stáčecí místo paliva z
vlakových cisteren a 37- úložiště  paliva pro letecké motory (resp. těsnost jejich
havarijních jímek) před vlastní sanací tak, aby při jejich využívání do doby
definitivní sanace lokality nedocházelo ke znečišťování horninového prostředí a
podzemní vody jejich opětovným zprovozněním v rámci zabezpečení pravidelného
provozu leteckých linek.


