
List opatření
Název opatření: ID HOD210011
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatele: DP HOD

Vazba na územní jednotky:
Kraj: HOD_0180 JTSK-X:
ORP: 15100 JTSK-Y:
Obec: Odra ČHP:
Katastr: Polančice Ve vzdálenosti:

Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:

Parametry:

SEKM ID: 6631001 ne ano
ČIŽP ID:
KÚ ID:

Investiční náklady: Způsob financování:
Stav přípravy:

Nositel opatření:
Předp. datum dokončení  opatření: Poznámka:

Navrhovatel:

nápravné opatření probíhá Fondy EU:

Ekologická smlouva: Monitorováno:
Střety - ohrožení do 50m:
Střety - ohrožení do 2km: VKP, PP

Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:
Cd, Pb

MF

Klimkovice Nejbližší recipient: 200 m

Popis opatření - Skládka se nachází ve směru na Olbramice před rybníkem vlevo cca 100 m na okraji lesa 1 km VJV od kostela (Klimkovice) Do
31.8.1993 provozovaly skládku Služby města Bílovce. Podnik města Klimkovice skládku provozoval do 1.10.1994, kdy nastoupil nový subjekt
TEKOS Klimkovice namísto zrušeného Podniku služeb. Správa skládky odpadů přešla k 30.4.1997 na Město Klimkovice. V současné době je
skládka zrekultivovaná - zatravněná louka. Inventarizace SEZ resp. kontaminovaných míst s výskytem POPs 2010. Popis rizik -Na skládku byly
původně ukládány komunální odpady, později bylo vydáno rozhodnutí, které povolovalo ukládat pouze inertní odpady. Skládkování na lokalitě je
ukončeno a skládka je překryta zeminou. Probíhá kontrolní monitoring podzemních a povrchových vod. 2000: V podzemní vodě na lokalitě byla
zjištěna kontaminace (viz Podrobnější popis a Přehled kontaminovaných vod), která má klesající trend. Rizika pro podzemní vody a horninové
prostředí jsou hodnocena jako střední. Migrace:horninové prostředí Látky:V podzemní vodě byly ověřeny vysoké koncentrace AOX, NEL, Cd, Pb,
PAL-A, chloridů, síranů, dusitanů, dusičnatů, a to nad kritérium C MP MŽP, popř. ČSN 75 7214. Míra kontaminace podzemních vod má klesající
trend. Problémy:Bez dokumentované havárie. Omezení rizik:Skládka je překryta zeminou o mocnosti 1 m. Sanace - Rekultivace ukončena v roce
2006. Nyní probíhá monitoring 2x ročně.

Evidence v databázi: Celková kontaminovaná pl.: do 100 m2

Ostrava ID útvaru povrch. vod: -1106360
Klimkovice Páteřní tok VÚ: 2-01-01-153

-482735

SEZ - Farské Doly
stará  ekologická zátěž

nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky

Moravskoslezský ID útvaru podz. vod:


