
List opatření
Opatření ID_OP MO130042
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

Cd ug.l-1 20

Lokalizace Skládka se nachází na J na okraji obce při příjezdu do obce Luká od Polomi po
pravé straně komunikace naproti JZD

komunální skádka nízké, bodové
ostatní

Obec Luká

Kulm Drahanské vrchoviny 66200

Za branou

BZZ

Luká OLK
-568457,0 -1113468,0

M099

Blata po soutok s tokem Deštná

Slovní popis

V roce 1996 byl proveden monitoring podzemních vod. Při analýzách v  červnu byly
zaznamenány koncentrace překračující nejvyšší mezní hodnoty ČSN 75 111 pro
pitnou vodu pro Mn, NH4, NO3, NO2, vodivost, kyanidy, fenoly, Nel, Fe, Al, Pb, Ba,
Cd, v prosinci 1996 byly nejvyšší mezní hodnoty ČSN 75 111 překročeny pouze pro
Fe a Mn. Kritérium C MP bylo při analýzách v červnu 1996 překročeno pro Cd, NEl,
NH4, v prosinci 1996 se kontaminace nad kritérium C MP nepotvrdila.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
8868008

40637000

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996



monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C
jiný

Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR
sanace

rekultivace

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

Cd nelze ne

Závěry

Slovní popis Pokračovat v monitoringu podzemních vod pro ověření skutečnosti, že skládka
nekontaminuje podzemní vodu v okolí lokality, především v okolních studních..

Opatření provedená

druh stav

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Cd. Podle SEKM se
jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržen jen monitoring. Lokalita není ČIŽP
vedena v seznamu SEZ.

Opatření navrhovaná

druh stav



Oblast povodí Moravy


