
List opatření
Opatření ID_OP MO130068
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

Areál Pilany, a.s. ve Zborovicích se nachází v severozápadní zastavěné části obce
Zborovice, mezi státní silnicí Medlov - Zdounky a železniční tratí Zborovice -
Zdounky - Kroměříž, cca 9 km jihozápadně od města Kroměříž. Závod je situován
v zastavěné části obce Zborovice, severně od hranice areálu se nachází kolejiště
Českých drah s železniční zástávkou Zborovice. Rozloha areálu je cca 4,7 ha.

průmyslová / obchodní místa střední, lokální
kovozpracující průmysl, hutní, stroj....
PILANA Hulín a.s. Pilana Zborovice spol. s.r.o. v likvidaci

40765000

Vyškovská brána 22300

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
19167001

Slovní popis

Zjištěno rozšíření kontaminace mimo areál závodu (ClU), ohniska kontaminance
NEL a ClU v saturované i v nesaturované zóně areálu závodu.
Znečišťující látky působí sice v nízkých koncentracích, ale dlouhodobě.
Aktualizovaná RA konstatuje, že staré zátěže v areálu Pilana a.s představují riziko
pro lidské zdraví, kontaninace ClU, která se šíří z areálu prostřednictvím proudění
podzemní vody, představuje aktuální riziko pro obyvatele obce Zborovice, a to v
případě používání kontaminované podzemní vody prostřednictvím domovních
studní.

Pilana Tools,a.s. Zborovice

BZZ

Zborovice ZLK
-548602,0 -1159475,0

M128

Olšinka po ústí do toku Kotojedka



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring
průzkum

AR
sanace ano

rekultivace

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 středně rizikovou lokalitu na které bylo navrženo dokončení sanace.
Sanace podzemních vod a zemin ukončena, probíhá postsanační monitoring,
ekologická smlouva uzavřena.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis

Sanace saturované zóny proběhne sanačním čerpáním, vrty budou umístěny v
prostoru nejmasivnější kontaminace podzemní vody. Sanace zemin odtěžením,
monitoring kvality podzemní vody.
Dle aktualizované RA sanace zemin bude realizována převážně jako doprovodná
činnost v průběhu výstavby horizontálního drénu, neboť uvedená stavba je
lokalizována v místě nejmasivnější a nejhlouběji uložené kontaminace zemin, v
průběhu prací bude vytěženo celkem 10 800 t kontaminovaných zemin.


