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Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 16. 9. 2020.
I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo (sanace zemin a vod)
Zeminy:
1. Ministerstvo financí ČR (dále jen MF) vyhlásilo v roce 2019 veřejnou zakázku na zpracování doplňujícího
průzkumu lokality „Laguny Ostramo“. Dle aktuálních informací MF bude smlouva se zhotovitelem této
veřejné zakázky „Laguny Ostramo - Doplňkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace
sanace nesaturované zóny“ uzavřena do 31. 10. 2020. Práce budou zahájeny v měsíci listopadu 2020.
Celková doba plnění dle zadávací dokumentace je 14 měsíců od uzavření smlouvy.
2. V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Ostravy ze dne 11. 12. 2019 (č. 0676/ZM1822/11),
kterým Statutární město Ostrava (dále jen SMO) požadovalo realizaci úplné dekontaminace
nesaturované zóny (sanace zemin) dané lokality Laguny Ostramo a následné využití území po provedené
sanaci v souladu s Územním plánem Ostravy, se primátor SMO obrátil s daným požadavkem na
předsedu vlády ČR. Předseda vlády ČR reagoval dopisem s ujištěním, že pozitiva i negativa zvoleného
způsobu sanace jsou diskutována a vyhodnocena ve zpracovaných studiích proveditelnosti, která hodnotí
sanaci formou ekokontejmentu jako nejvýhodnější. Zároveň však uvedl, že bude nejprve realizován
rozsáhlý a podrobný doprůzkum podloží (zemin v nesaturované zóně), který bude doplněn, v souladu
s platným stanoviskem MŽP, o aktualizovanou analýzu rizik a novou studii proveditelnosti, která by měla
posoudit reálnost jiných technologií v rámci realizace ekokontejmentu, než těch, které byly zatím
uvažovány.
V návaznosti na sdělení předsedy vlády ČR bylo plánováno jednání zástupců SMO s předsedou vlády
ČR, kterou se nakonec nepodařilo uskutečnit v návaznosti na vyhlášený nouzový stav v březnu 2020.
Dne 9. 10. 2020 se mělo v dané věci konat jednání zástupců SMO s ministrem životního prostředí, které
bylo nakonec z důvodů zhoršující se epidemiologické situace COVID-19 odvoláno.
3. Dne 30. 9. 2020 proběhlo na MF pokračování oponentního projednání dokumentace „Laguny Ostramo,
Technický podklad – příloha zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na dodávku projektové
dokumentace, Laguny Ostramo – dokončení sanace – sanace nesaturované zóny“ (zpracovatel Ing.
Tylčer, CSc., 08/2019).
Účastníci jednání se shodli na zadání veřejné zakázky na zpracování předprojektové studie daného
záměru, před zpracováním oznámení/dokumentace EIA. Zadavatelem bude MF.
SMO bude uplatňovat své připomínky k předprojektové studii a následné dokumentaci EIA v souladu s
usnesením ZM č. 0676/ZM1822/11 ze dne 11. 12. 2019.
Vody:
1. DIAMO, státní podnik provádí pravidelný monitoring podzemních vod v prostoru lagun OSTRAMO a okolí.
II. Nadbilanční kaly
1. Dne 17. 9. 2020 se konal pravidelný čtvrtletní kontrolní den.
2. Společnost Sokolovská uhelná, a.s. ukončila v srpnu 2020 provoz tlakové plynárny ve Vřesové. Zhotovitel
veřejné zakázky na odstranění nadbilančních kalů z „Lagun Ostramo“, AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., tedy uzavřela smlouvu na energetické využití/odstranění kalů s německým zařízením MUEG.
Nadbilanční kaly jsou po úpravě předávány ke konečnému využití do elektrárny Schwarze Pumpe –
LEAG.
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3. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů k 4. 10. 2020
je:
Název položky

Odtěžba, vymístění,
odstranění nadbilančních kalů
(2. Realizační etapa)

Měrná
jednotka

Projektované
množství

Množství provedené
od počátku

Zbývající
množství

t

77 500

56 055

21 445

(kompletní harmonogram odvozu nadbilančních kalů je přílohou této zprávy)

Zpracoval: 12. 10. 2020
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Ing. Aleš Brázda
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