
List opatření
Opatření ID_OP MO130025
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

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 ne

sanace ano

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

40924090
Flyš v povodí Moravy - jižní část 32222

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
3990002

Slovní popis Skládka v mokřadním a vodním prostředí nad obcí v chráněné lokalitě.

Hluk - Padělky

BZZ

Hluk ZLK
-532573,0 -1189895,0

M166
Okluky po ústí do toku Morava

Lokalizace Skládka se nachází SV od města Hluk, území leží v povodí Moravy

komunální skádka extrémní, lokální
 ostatní



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring
průzkum

AR

sanace
rekultivace ano

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

PCE nelze ne

Závěry

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů PCE. Podle SEKM se
jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržena rekultivace. Ekologická smlouva
č. 0035/94/01 ukončena v roce 2003. Dle vyjádření ČIŽP Brno ze dne 26.5.2009
č.j. ČIŽP/47/IPP/0909012002/09/BLV byla provedena a ukončena sanace podle
rozhodnutí ČIŽP OI Brno a byl prováděn dlouhodobý monitoring jakosti
podzemních vod v okolí skládky, v okolních domovních studních a toku Okluky.
Sanace a monitoring ukončen protokolem ČIŽP, nyní probíhá monitoring
podzemních vod na CIU v režii MěÚ Hluk ve vybraných vrtech a domovních
studních.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis Po skončené sanaci je doporučena rekultivace.



Oblast povodí Moravy


