List opatření
Název opatření:
Vliv:
Zlepšení ukazatele:
Vazba na územní jednotky:
Kraj:
JMK
ORP:
Hodonín
Obec:
Lužice
Katastr:
Lužice u Hodonína

SEZ - Akra a.s. Lužice (DY130010)
stará ekologická zátěž
nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky
ID útvaru podz. vod:
ID útvaru povrch. vod:
Páteřní tok VÚ:
Nejbližší recipient:

DYJ_1290
22503
Kyjovka
Těšický p.

ID
DYJ210022
Typ LO
A
DP

DYJ

JTSK-X:
-1204527
JTSK-Y:
-569212
ČHP:
4-17-01-112
Ve vzdálenosti: 550 m

Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:
Popis opatření - 1950 a 1953 byl závod Lužice přičleněn k podniku IGLA, který se zabýval výrobou ručních jehel. Původní výrobní sortiment se
rozšířil o pletací jehly a platiny do textilních strojů, strojně šicí jehly pro domácnost a prům., rybářské háčky, chirurgické jehly atd. IGLA s.p. se v
1990 transformoval na akciovou společnost AKRA. 1992 byla firma zprivatizována prodejem společnosti Groz-Beckert KG z Albstadtu ze SRN.
Společnost byla v letech 1999 až 2001 transformována na Groz-Beckert Czech , s.r.o. ES č. 054/94/01 byla ukončena v 2003. Garance ES
vyčerpána. Lokalita se nachází na adrese Velkomoravská 230, v J části města, u želez. Břeclav - Hodonín. Inventarizace SEZ. resp.
kontaminovaných míst s výskytem POPs 2009. 1991 Stavební geologie - HG průzkum vod a zemin 1994 Kap - ekol. audit 1995 Kap zhodnocení staré ekol. zátěže 1996 Kap - RA 1996 Kap - sanace starého šrotiště 1997 Kap - doplňkový průzkum 1997 Kap - Venting u kotelny
Popis rizik - Rizikové látky: ClU, NEL > Xc, PCB v zemině > Xb. Garance ES překročena. Sanační limity nesplněny. zeminy - NEL - bývalý sklad
hořlavin, staré šrotiště půdní vzduch - CLU, NEL - okolí provozní haly, starý sklad olejů, sklad hořlavin podzemní voda - vrt PV1, std 501 migrace
- podzemní voda, směr JZ , při větším rozsahu do vodoteče a půdní vzduch Migrace:podzemní voda, směr JZ , při větším rozsahu do vodoteče
Rizikové látky: ClU, NEL > Xc, PCB v zemině > Xb
Sanační metody a cíle - 3 ventingové vrty vytěžení zemin - staré šrotiště venting u kotelny. Zeminy - odtěžit a dekontaminovat, popř. skládka
příslušného odpadu; půdní vzduch - vzhledem k nízké míře zvodnění není možný efektivní zásah v podz. vodách, ventingování přes filtr s
aktivním uhlím. Garance ES překročena. Sanační limity nesplněny.

Parametry:
Celková kontaminovaná pl.:
Evidence v databázi:
SEKM ID:
8934001
Ekologická smlouva:
Střety - ohrožení do 50m:
ČIŽP ID:
KÚ ID:
Střety - ohrožení do 2km:
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:
PCE, TCE
Investiční náklady:

ne

Způsob financování:

Stav přípravy:
Sanace proběhla, ale riziko přetrvává Fondy EU:
Předp. datum dokončení opatření:
Poznámka:
Nositel opatření:
Navrhovatel:

100 až 2 000 m2
Monitorováno:
CHOPAV
OPVZ, VKP, PP

ne

(Garance ES vyčerpána) GrotzBeckert Czech s.r.o.

