
List opatření
Opatření ID_OP MO130023
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

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

40316000

Kulm Drahanské vrchoviny 66200

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh stav

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
8688001

Slovní popis

Při realizaci hydrogeologického průzkumu byl ověřován obsah vybraných látek ve
vodném výluhu zemin z návrtu N-3. S ohledem na obsah Hg a Cd ve vodném
výluhu může být zemina zařazena do třídy vyluhovatelnosti III.
Reziduální rizika nejsou hodnocena.

Žádlovice

BZZ

Žádlovice OLK
-570890,0 -1102435,0

M043

Třebůvka po ústí do toku Morava

Lokalizace Skládka se nachází na okraji obce, po pravé straně silnice od Pavlova. kód: 54

komunální skádka nízké, bodové
 ostatní

Město Loštice



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR

sanace
rekultivace ano

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

Cd nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů Cd. Podle SEKM se
jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržen jen monitoring a rekultivace.
Provedena rekultivace a konečná úprava.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis

Nerekultivované, popř. částečně rekultivované skládky bez ohledu na míru rizika
tvoří v krajině negativní prvek. Proto doporučujeme dokončit rekultivaci skládky
podle projektové dokumentace. Během rekultivace a po jejím ukončení
doporučujeme ověřit kvalitu podzemních vod (vrty HP-1, HP-2).


