
List opatření
Opatření ID_OP MO130026
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
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

Hg ug.l-1 5
Cd ug.l-1 20

monitoring ano
průzkum ano

AR ne
sanace ne

rekultivace ano/ne
Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

40426000

Kulm Nízkého Jeseníku v povodí
Moravy 66120

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
3952003

Slovní popis

Povrch skládky má být dle projektu překryt minerální vrstvou s geotextílií (Vznikají
pochybnosti o položení geotextilie a jílové vrstvy na těleso skládky). Tím by byl
vsak srážkových vod a tvorba výluhů silně omezena.
Dle informací ze závěrečné zprávy je kvartérní podloží skládky je tvořeno písčitými
jíly s bází kamenné sutě - málopropustné  - vzhledem ke zjištěnému zneštění
podzemní vody pod skládkou podloží skládky nejsou dostatečnou přirozenou
bariérou migrace znečišťujících látek do podzemní vody. Skládka je částečně
rekultivovaná, částečně zarostlá rumištní vegetací, rekultivace nadále probíhá.

Sedlisko - skála

BZZ

Posluchov OLK
-536573,0 -1118274,0

M054

Bystřice po ústí do toku Morava

Lokalizace Skládka se nachází směrem z obce Hlubočky na Posluchov, skládka situována po
levé straně komunikace před obcí Posluchov

komunální skádka vysoké, lokální
 ostatní

Obec Hlubočky



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR

sanace
rekultivace ano

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

Hg nelze ne
Cd nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Dosažení cíle

Slovní popis

Doporučujeme zjistit skutečný stav rekultivace na skládce, zhodnotit původní
projekt rekultivace (vzhledem k vývoji znečištění podzemnívh vod) a dokončit
rekultivaci. Doporučujeme nadále pokračovat v monitoringu podzemních a
povrchových vod.

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů Hg,Cd. Podle SEKM se
jedná o středně rizikovou lokalitu, na které navržena rekultivace. Ekologická
smlouva nezjištěna. Lokalita není vedena v SEZ.

Opatření navrhovaná

druh stav


