
List opatření
Opatření ID_OP DY130035
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

chemického
stavu

látka - Rozhodnutí
ČIŽP/KU

sanační
limit Poznámka

Pb ug.l-1 200
Cd ug.l-1 20

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

D089

Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice 41752000

Krystalinikum v povodí Jihlavy 65500

Pozďátky VYS
-645688,0 -1155350,0

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Skládka Pozďátky

BZZ

Slovní popis

Na lokalitě existují možné preferenční cesty toku podzemní vody m.j. bývalé výkopy
drenáží. Místní hydrodinamická situace na lokalitě může být ovlivněna rovněž
propojením jednotlivých zvodní vrtnými pracemi. Významná je skutečnost, že na
lokalitě dochází ke komunikaci podzemních vod
s vodami skládkovými a drenážními. Znečištění se šíří jak přímo kolektorem
podzemní vody, tak je i plošně roznášeno kanalizací odvádějící vody
z podloží skládky.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
15011001

Lokalizace Skládka nebezpečných odpadů se nachází asi 5 km jihozápadně od Třebíče
směrem na Dukovany

průmyslová skládka vysoké, lokální
ostatní
EMP s.r.o. EMP s.r.o



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring
průzkum

AR
sanace ano

rekultivace

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

Pb nelze ne
Cd nelze ne

Závěry

Oblast povodí Dyje

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů Pb a Cd. Podle SEKM
se jedná o rizikovou lokalitu, na které byla doporučena dosud nerealizovaná
sanace. Ekologická smlouva nezjištěna.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis

RA doporučuje jako nevhodnější sanaci - trvalé řešení - to spočívá v odstranění
rizikové části odpadů a jejich umístění na odpovídající skládku, odstranění
kontaminovaných drenáží a kontaminovaných částí konstrukce skládky,
rekonstrukci těsnícího systému skládky a v opětném uložení méně rizikových
odpadů.


