
List opatření
Opatření ID_OP DY130043
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 ne LOKAL_ID
ČIŽP ID_ČIŽP
KU ID_KU

látka jednotka

cílový limit -
hodnocení

chemického
stavu

látka - Rozhodnutí
ČIŽP/KU

sanační
limit Poznámka

Bap ug.l-1 0,2
Bbflu ug.l-1 0,2
PCE ug.l-1 20
Nfl ug.l-1 50
idp ug.l-1 0,2
flu ug.l-1 50
Bz ug.l-1 30
Bgp ug.l-1 0,2
Bkflu ug.l-1 0,5

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne
Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

D036

Nedvědička po ústí do toku Svratka 41337000

Krystalinikum v povodí Svratky -
západní část 65603

Dolní Rožínka VYS
-623560,0 -1126527,0

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Uranové doly Dolní Rožínka

BZZ

Slovní popis

Od roku 1953 probíhá těžba uranu důlním způsobem. 14 těžních jam bylo
likvidováno, těžba povolena zatím do roku 2008 s možným výhledem do budoucna
(růst ceny). V roce 2007 vytěženo téměř 120 tun rudy. Odkaliště Zlatkov I a II (kaly
z chemické úpravy a dočasná skládka NO) nemá konstrukci dna podle současných
norem a způsobuje rizikovost v útvaru 6560 z hlediska chemického stavu. Těžbou
uranu je způsobena i rizikovost útvaru 6560 z hlediska kvantitativního stavu.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi

Lokalizace



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR
sanace ano

rekultivace

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

Bap nelze ne
Bbflu nelze ne
PCE nelze ne

Nfl
nelze ne

idp nelze ne
flu nelze ne
Bz nelze ne
Bgp nelze ne
Bkflu nelze ne

Závěry

Oblast povodí Dyje

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu pokračující chemické úpravy uranové
rudy. Další osud neznámý. Ekologická smlouva nezjištěna.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis navržena sanace a monitoring


