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Souhrn
Dokumenty



Oblasti

Zobrazit mapu

Priorita lokality
Kategorie Priority

---

Hodnotil:

Index

---

Dne

Výrok

Lokalita nebyla dosud hodnocena.

Další doporučený
postup:

dosud nehodnoceno

Obecné informace o lokalitě
Katastr:

Měník

Okres:

Olomouc

Kraj:

Olomoucký

Pozice (JTSK) X:

1107278.9

Pozice (JTSK) Y:

565016.39

Identifikátor:

395002

30.11.0001

Existence analýzy rizik:

NE

Stupeň poznání:

předběžný průzkum (C)

Typ lokality:

skládka TKO

Plocha lokality (např. vymezená oplocením) [m2]:
jiné

Původce znečištění:
Charakteristika kontaminované lokality:

Nutné terénní prověření polohy lokality! kód skládky dle OkÚ Olomouc 61 Lokalizace:
VJV od obce Bílá Lhota příjezd od Bílé Lhoty na Litovel, po výjezdu z místní
komunikace vedoucí z obce po levé straně na okraji lesa pod vrcholem Třesín

Způsob využití
současný způsob využití

plánovaný způsob využití

vlastní lokalita

zemědělská půda

neznámo

těsné sousedství

zemědělská půda

neznámo

Doplňující informace k zájmovému území:
Skládka situována na levé straně silnice Loštice – Litovel na východ od obce Bílá Lhota
Skládka je pod vrcholem kóty Třesín. Skládka vznikla v původně přirozené
morfologické depresi ve svahu Třesína, v níž byl neúspěšně otevřen lom na kamenivo.
Severní a výchoní strana skládky obklopena smíšeným lesem. Na západní straně
oddělena polní komunikací lemovanou vzrostlými strona a keři od obilných polí. Podél
výchní stran skládky cca 30 m probíhá silnice Loštice – Litovel . Nejbližší obydlí
vzdálena cca 600 m. Chráněná území:Skládka leží v CHKO Litovelské Pomoraví. V
blízkosti lokality se nachází Národní přírodní památka Třesín.

Související s vodou
Číslo hydrol. pořadí:

41003008

Vzdálenost k povr. vodám:

500 m

Možnost migrace:

6. neznámo

neznámo
Charakteristika zvodně:
Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech naražena. Zvodnění ve skalním masívu v
hlubších partiích s oběhem vod po tektonických zónách (puklinatá, popř. krasová
propustnost).

Rizika
Celková kontaminovaná
plocha [m2]:

Denní počet
ohrožených
obyvatel:

neznámo

Střety - ohrožení

do
50m

do
2km

Střety - ohrožení

do
50m

do
2km

zdroje pitné vody, jejich
vnější ochr. pásmo:

NE

NE

národní park

NE

NE

ochranné pásmo přírodního
léčivého zdroje:

NE

NE

území CHKO

NE

NE

území CHOPAV:

ANO

ANO

přírodní
rezervace

NE

NE

útvary podzemních vod s
vodohospodářským
významem:

NE

NE

VKP, přírodní
památky

NE

NE

významné odběry
povrchových vod:

NE

NE

ochranné lesy
zvláštního určení

NE

NE

vodní toky třídy čistoty 1,2:

NE

NE

ÚSES

NE

NE

zemědělská půda:

NE

NE

jiné

NE

NE

Slovní charakteristika rizik:
Územní faktory: Skládka se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví, v blízkosti Národní
přírodní památky Třesín. Na skládce byl ukládán převážne TKO, nelze vyloučit
ukládání odpadů ze zemědělské výroby. Zabezpečení skládky, migrace: Povrch
skládky překryt vrstvou zeminy (způsob rekultivace není znám). Vsak srážkových
vod a tvorba výluhů částečně omezena. Dle informací z HG průzkumu je kvartérní
podloží skládky je tvořeno sutěmi s deluviálními hlínami, úlomky vápence a
zvětralých drob. Podloží skládky je poloizolátorem – málo propustné. Rekultivace
skládky: Skládka je částečně rekultivovaná. Kontaminace vod a zemin: Kontaminace
podzemních vod nebyla ověřována (Hladina podzemní vody nebyla ve vrtu HV-1 u
paty skládky zastižena.). Znečištění zemin nezjištěno. Migrace:horninové prostředí
Látky:Při hydrogeologickém průzkumu zemin žádný ze sledovaných ukazatelů (As,
Pb, Cd, Co, Cu, Ni, Zn, Hg, kyanidy, fenoly, NEL, PCB) nepřekročil hodnoty kritéria
B Metodického pokynu MŽP ČR. Problémy:Bez zdokumentované havárie. Omezení
rizik:Skládka překryta zeminou.

Kontaminace
Kontaminace:

Typ

Významnost

Povrchové vody:

kontaminace nezjištěna

-0-

Podzemní vody:

kontaminace nezjištěna

-0-

Zeminy:

kontaminace nezjištěna

-0-

Sanace
Nápravná opatření - sanační metody:
nesanováno
Cena (bez DPH):
Financuje:

0

Cíle navrhovaných / provedených opatření:
Skládka hodnocena přijatelným rizikem. Skládka je v rámci okresu Olomouc bez
priorit.

Monitorování

Není
monitorováno

Stav provádění případných nápravných opatření:

neznámo

Kontakty na právnické či fyzické osoby, které souvisejí s lokalitou
Právnická
nebo fyzická
osoba

E-mail

Telefon

Aktuální
OD

Aktuální
DO

Detail

ČIŽP OI
Olomouc

public@ol.cizp.cz

+420585243410

000000-00

000000-00

Detail

MŽP,
OEREŠ

lukas.cermak@mzp.cz

+420 267 122
79

000000-00

000000-00

Detail

000000-00

000000-00

Detail

Obec Bílá
Lhota

Informace o anotaci
Anotoval

SM AQ-test

Datum

02.12.1999 17:52:11

Stav záznamu

neaktuální
Nahoru
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