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Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 22. 5. 2019.
I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo

1.

Byla podepsána dohoda o Pravidlech spolupráce Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí
a statutárního města Ostrava při odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
v režimu Směrnice MF a MŽP č. 4/2017. Tato Pravidla by měla posílit roli města Ostravy při
stanovování priorit v realizaci sanací a také zařadit město do schvalovacího procesu všech
dokumentů vznikajících v jejich průběhu.

2.

Statutární město Ostrava obdrželo odpověď předsedy vlády na dopis ze dne 6. 5. 2019 odeslaný
na základě usnesení zastupitelstva města k sanaci lagun č. 232/ZM1822/5, ve věci dalšího postupu
sanace staré ekologické zátěže po bývalé rafinérii „Laguny Ostramo“.

3.

Na čtvrtletním kontrolním dnu informovalo ministerstvo financí o stavu přípravy sanace nesaturované
zóny (sanaci zemin) na lokalitě Laguny Ostramo:
-

do 30. 6. 2019 by měla být uzavřena smlouva na provedení doprůzkumu lokality,

-

do 30. 9. 2019 uzavření smlouvy na zpracování zadávací dokumentace pro výběr projektanta,

-

do 31. 12. 2019 vyhlášení výběrové řízení na projektanta projektu sanačních prací nesaturované
zóny.

4.

K jednotlivým dokumentům bude vydávat stanovisko na základě dohody uvedené v bodě 1, kromě
povinných subjektů dle Směrnice MF a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících
ekologické závazky vzniklé při privatizaci, také statutární město Ostrava.

5.

Statutární město Ostrava bude jednat s ministerstvem financí, ministerstvem životního prostředí
a státním podnikem Diamo, aby za jejich účasti proběhl pracovní seminář pro zastupitele města
k aktuálnímu stavu prací na odstranění této ekologické zátěže a hlavně k budoucímu průběhu
sanace. Předpokládaný termín konání je 09 nebo 10/2019.

II. Nadbilanční kaly
1. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů:

Informace zpracoval: k datu 17. 6. 2019
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
Příloha: Odpověď předsedy vlády ze dne 6. 6. 2019
Dohoda o pravidlech spolupráce
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