Název projektu:

Rekultivace skládky Zíkův lom
Popis projektu:
Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky odpadů s cílem eliminovat vliv skládky
na životní prostředí, zejména na povrchové a podzemní vody. Následná biologická rekultivace umožní
po určité době integraci zrekultivovaného území do okolní krajiny s možností přiměřeného využití
území pro další účely.
Skládka komunálního odpadu je situována v opuštěném lomu (Zíkův lom) o rozměrech cca délky
160 m a šířky 45 m, kde se v minulosti těžila turmalinická rula.
Na skládku byl vyvážen tuhý domovní odpad a inertní materiál z města České Budějovice a později
i z Hluboké nad Vltavou. Mocnost vrstvy uložených odpadů se pohybuje okolo 25 m. Vrstvy
navezeného odpadu byly hutněny buldozerem a pojezdem mechanizmů. Dno ani boky skládky nejsou
izolovány, průsaková voda ze skládky není jímána. Směr proudění podzemní vody je směrem k řece
Vltavě vzdálené cca 75 m. Ustálená hladina podzemní vody je zakleslá přibližně na úrovni hladiny
v řece Vltavě. Pro lokalitu byla zpracována společností SaNo CB s.r.o. v roce 2015 Aktualizace analýzy
rizika bývalé skládky Hluboká nad Vltavou Zíkův lom. Aktualizovaná analýza rizika sice nepotvrdila
reálné ohrožení populace ani ekosystému, přesto v závěru doporučuje provedení rekultivace,
aby došlo k omezení vymývání kontaminantů z odpadů a ke zlepšení stavu a vzhledu krajiny.
Projekt bude realizován na pozemcích parc.č. 1800/1, 1708, 1712/3, 477/8, 499/1, 477/21, 477/9,
471, 469/2, 469/6, 469/7 v katastrálním území Hluboká nad Vltavou. Pozemek parc.č. 1800/1 je
ve vlastnictví ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, majetkoprávní vztah je řešen Smlouvou o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti č. 1656/2015-SML/401843 uzavřenou mezi Povodím Vltavy, s.p.
a Městem Hluboká nad Vltavou. Pozemek parc.č. 1708 je ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p.,
majetkoprávní vztah je řešen Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
uzavřenou mezi Lesy České republiky, s.p. a Městem Hluboká nad Vltavou. Ostatní pozemky jsou
ve vlastnictví Města Hluboká nad Vltavou.

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši 24 mil Kč včetně DPH.
Realizace prací byla zahájena v 10/2017, předpokládaný termín ukončení bude v 5/2019.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí

