
List opatření
Opatření ID_OP MO130067
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 ano

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

Lokalizace

Lokalita se nachází na jihozápadním okraji města Uherský Brod. Na
severozápadní a severní hranici závodu navazuje obytná zóna a zahrady. Podél
východního okraje areálu vede silnice třídy III/05019. Na jihu je lokalita oddělena
železniční tratí od areálu ZZN Pomoraví, a.s. Hodonín a areálu firmy TRANS-
EKO, spol. s.r.o., na jihozápadě od zemědělské plochy obhospodařované ZOD
Poolšaví Uherský Brod. Západní okraj areálu sousedí s obytnou zónou městské
části Havřice.

průmyslová / obchodní místa nízké, bodové
kovozpracující průmysl, hutní, stroj....
Česká zbrojovka, a.s. Česká zbrojovka, a.s.

40922000

Flyš v povodí Moravy - jižní část 32222

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
17298002

Slovní popis

Z míst primární kontaminace docházelo k šíření znečištění do saturované zóny
především v důsledku přirozeného kolísání hladiny podzemní vody, promývání
nesaturované zóny atmosférickými srážkami a odběrů podzemní vody v areálu pro
vlastní potřebu.

Česká zbrojovka, a.s. - Uh. Brod

BZZ

Uherský Brod ZLK
-525878,0 -1186804,0

M165

Olšava po ústí do toku Morava



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR
sanace

rekultivace

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

PCE nelze ne

Závěry

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů PCE. Podle SEKM se
jedná o nízko rizikovou lokalitu na které bylo navržen jen  monitoring. Ekologická
smlouva nezjištěna. Dle vyjádření ČIŽP OI Brno ze dne 26.5.2009 v areálu byla
ukončena sanace zemin a podzemních vod  kontaminanty NEL, CIU a TK (těžké
kovy) a postsanační monitoring dle rozhodnutí ČIŽP OI Brno. Zbytková
kontaminace CIU v podzemních vodách je trvale sledována.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis Návrh postsanačního monitoringu kontaminovaných zemin.



Oblast povodí Moravy


