
List opatření
Opatření ID_OP MO130071
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 (ovlivňuje UPZV v OP 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

Bap ug.l-1 0,2
Bbflu ug.l-1 0,5
Bgp ug.l-1 0,2
Bkflu ug.l-1 0,2

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ano

Lokalizace Skládka se nachází na k.ú. Buchlovice a k.ú. Tupesy, na pravé straně silnice
Zlechov - Buchlovice.

komunální skádka střední, lokální
ostatní

Obec Buchlovice

Dolnomoravský úval - severní část 22501

Křížné cesty

BZZ

Buchlovice ZLK
-544914,0 -1179429,0

M156

Morava po soutok s tokem Olšava

Slovní popis

Skládka je rekultivována - platí zbytková rizika. Lokalita leží na hydrogeologické
rozvodnici  celku 4-13-01 Dřevnice a Moravy od Dřevnice po Olšavu a celku 4-13-
02 Moravy od Plšavy po Myjavu. Hranice prochází JZ okrajem zájmového území.
Problémem se zřejmě stává zápach ze skladování druhotných kompostovatelných
surovin - kosti jatečných zvířat.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
1562001

40875000

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav



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

Bap nelze ne
Bbflu nelze ne
Bgp nelze ne
Bkflu nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Slovní popis Kontrolovat zabezpečení provozu skládky druhotných surovin na původní
rekultivované skládce, především dopady na ovzduší..

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů Bap, Bbflu,Bgp
a Bkflu. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržen jen
monitoring. Ekologická smlouva nezjištěna. Rekultivace pozemků I.
a II.etapy byla dokončena k 31.12.1998.

Opatření navrhovaná

druh stav


