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Tento informační materiál navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne
10.4.2019.
I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo
Dne 1.4.2019 proběhlo na Ministerstvu financí jednání za účasti zástupců Ministerstva životního
prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, DIAMO, státní podnik, České inspekce životního
prostředí, Praha, Statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje a zpracovatele studie
společnosti CZ BIJO, k projednání Studie projektového řešení – Sanace nesaturované zóny Laguny
Ostramo. Za SMO se jednání zúčastnili náměstkyně primátorta Mgr. Kateřina Šebestová a Ing. Bc.
Pavel Valerián, PhD., MBA.
Přítomni byli informováni o změně zadavatele veřejných zakázek při odstraňování staré ekologické
zátěže – skládky odpadů bývalého s.p. Ostramo – schválené usnesením Vlády ČR 154/2019 dne
4.3.2019. Zadavatelem VZ je MF. K tomu bude uzavřen mezi MF a DIAMO s.p. dodatek ekologické
smlouvy.
Dále byl na jednání projednáván návrh dohody 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 pro přípravu a realizaci
zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci.
Stav trvá,
II. Nadbilanční kaly
1. Dne 6.3.2019 proběhl mimořádný kontrolní den zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY
OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“. Na kontrolním dni zhotovitel mimo jiné
obšírně informoval o jednáních s dalšími subjekty za účelem zajištění dalších koncových zařízení,
která by byla schopna a ochotna přijmout k termické likvidaci upravené kaly z Lagun Ostramo.
Všichni zúčastnění se shodli na tom, že zajištění další koncovky pro likvidaci kalů je nezbytné pro
dodržení termínů odstranění kalů z lagun Ostramo. Jednání stále probíhají, dosud bez
konkrétního výsledku.
2. Operativní kontrolní dny proběhly ve dnech 21.3. a 4.4.2019. Jak mimořádného, tak operativních
kontrolních dnů se zúčastnili zástupci města Ostravy.
3. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. informoval účastníky kontrolních dnů o jednání s TP
Vřesová, za účelem získání garance toho, že bude schopna zajistit odstranění/spálení
zbývajících upravených kalů z lagun v termínu do 22. 12. 2020. TP Vřesová garanci není
schopna poskytnout.
4. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. informoval účastníky operativního kontrolního dne, který
proběhl dne 4.4.2019 o schválení zařazení nového subdodavatele pro odstranění odpadů
původem z lagun OSTRAMO a to takových, u kterých nepřipadá v úvahu nové využití a musí být
uloženy na skládku. Novým subdodavatelem je AWT Rekultivace a.s.
5. Těžba o odvoz stykové zóny byly zastaveny k 30. 4. 2019. Celkem bylo na skládku COZ
(Ostrava) odvezeno 4 306,72 t kontaminovaných zemin (odpad kat. čís. 17 05 03)
6. Aplikace DASTITu do surových hlinek byla opětovně zahájena 11. 4. 2019. V laguně R3 byly
provedeny 4 kopané sondy. Mocnost hlinek se pohybovala cca od 0,5 do 2 m.
7. Aplikace pojiva DASTIT do surových hlinek a odtěžba nadbilančních kalů z laguny R3 byly
ukončeny 30. 4. 2019, kdy byl naplněn smluvní závazek úpravy hlinek v množství 6 400 t.
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8. Dne 18.4. 2019 byla oficiálně podána byla podána žádost o změnu IPPS. Změna se týká úpravy
podmínek monitoringu ovzduší v souvislosti s ukončením zavápňování kalů z lagun.
9. Aktuální bilance nakládání s kaly na lagunách Ostramo ke dni 20.5.2019 je přílohou tohoto
materiálu.

Informace zpracoval: k datu 20. 5. 2019
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
Příloha: Tabulka – Harmonogram prací
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