
List opatření
Opatření ID_OP DY130016
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

Bz ug.l-1 30

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

41699000
Krystalinikum v povodí Jihlavy 65500

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
5967004

Slovní popis

V povodí pod skládkou se povrchové toky využívají - chov ryb, závlahy, odběry pitné
a užitkové vody. Skládka pravděpodobně kontaminuje povrchové toky i podzemní
vody. Potok protéká kolem skládky a pod skládkou, obcí protéká ve vzdálenosti větší
než 1 km. Studny pro hromadné zásobování v nejbližším okolí nejsou. Studny pro
individuální zásobování jsou ve vzdálenosti cca 700 m. Skládka neovlivňuje ovzduší.
Na povrchu skládky se nevyskytují látky nebezpečné pro přímý kontakt. Nejbližší
obec je ve vzdálenosti cca 600 m. Na skládku se může dostat zvěř jen ojediněle.
Území je pro skládkování podmínečně vhodné.

VU Jihlava -  Pístov

BZZ

Pístov u Jihlavy VYS
-670488,0 -1131054,0

D083
Jihlávka po ústí do toku Jihlava

Lokalizace Lokalita se nachází cca 0,5 km na JZ od Jihlavy

vojenský prostor neznámé
ostatní
Česká republika - Ministerstvo obrany VUSS České Budějovice



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR
sanace

rekultivace

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

Bz nelze ne

Závěry

Oblast povodí Dyje

Dosažení cíle

Slovní popis Pokračovat v monitoringu podzemních vod.

Na lokalitě byly zjištěny zvýšené obsahy Bz. Podle SEKM se jedná o rizikovou
lokalitu, na které byla doporučen monitoring. Ekologická smlouva nezjištěna.

Opatření navrhovaná

druh stav


