
Hodnotící zpráva o plnění závazků stanovených v Dohodě o spolupráci stran v oblasti 

životního prostředí se zaměřením na omezování znečišťování ovzduší  

 

 
 V čl. II. Dohody jsou uvedeny závazky OKK Koksovny, a.s. 

 

▪ V bodu II. 1. se OKK Koksovny zavázaly poskytovat SMO minimálně 1 500 000 Kč 

pro každý kalendářní rok trvání této dohody s tím, že příspěvek do Fondu pro děti 

ohrožené znečištěním ovzduší bude činit 500 000 Kč za kalendářní rok a zbylá část daru 

bude použita variabilně na úhradu nákladů spojených s monitoringem kvality ovzduší 

na území SMO, výsadbu izolační zeleně, ekologické projekty a taktéž na podporu 

kulturního, společenského a sportovního života. 

Dne 19. 8. 2022 byla uzavřena Darovací smlouva pro poskytnutí daru SMO 500 000 Kč 

do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Radě města je předkládána smlouva 

ke schválení – přijetí daru ve výši 500 000 Kč od OKK Koksovny na revitalizaci plochy 

v ulici Muglinovská.  

            Závazek je průběžně plněn 

 

▪ V bodu II. 2. se OKK Koksovny zavázaly, že na monitorovací stanici kvality ovzduší, 

kterou pro OKK Koksovny provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, upraví 

harmonogram odběru vozků VOC (benzenu) tak, aby tyto vzorky byly odebrány 

ve stejný den jako u měřicí stanice Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, kterou tento 

ústav bude provozovat pro SMO v Ostravě-Hrušově, ul. Stará cesta. (četnost odběru 

zůstává stejná, tedy co 6. den). 

▪ Harmonogram odběru vzorku byl přizpůsoben požadavku a je dodržován. 

Závazek je plněn 
 

 

▪ V bodu II. 3. se OKK Koksovny zavázaly za účelem omezení resuspenze prachových 

částic zajistit úklid zametacím vozem vnitropodnikových komunikací a ploch 2x týdně 

a komunikace Koksární ulice v intervalu 1x za 4 týdny (v období od 1. 4. – do 31. 10. 

kalendářního roku). 

▪ V závislosti na klimatických podmínkách bylo od dubna do června 2022 provedeno 

celkem 19 úklidů vnitropodnikových komunikací a ploch OKK Koksovny, a.s. 

a 7 zametání Koksární ulice.  

Závazek je plněn 
 

▪ V bodu II. 4. se OKK Koksovny zavázaly poskytnout na vyžádání zástupců SMO 

informace o stavu kvality ovzduší v lokalitě Ostrava-Přívoz, zejména výsledky měření 

z monitorovací stanice, kterou pro OKK Koksovny provozuje Zdravotní ústav se sídlem 

v Ostravě. Dále se zavázaly poskytnout v případě vyžádání zástupců SMO kamerové 

záznamy provozu, které jsou zajišťovány v souladu s integrovaným povolením. 

▪ Výsledky měření jsou pravidelně poskytovány, kamerový záznam provozu poskytnut 

nebyl, ze strany SMO zatím nepožadováno. 

Závazek je plněn 

 

▪ V bodu II. 5. se OKK Koksovny zavázaly neprodleně informovat zástupce SMO 

a veřejnost o mimořádných událostech v rámci provozu jejich zařízení, které mají 

negativní vliv na životní prostředí. 

V souladu s výše uvedeným textem byly informace předávány.  

Závazek je plněn 



 

▪ V bodu II. 6. se OKK Koksovny zavázaly umožnit SMO vybudování cyklostezky 

na pozemku parc. č. 3635/7 v k.ú. Slezská Ostrava v jejich vlastnictví. Ke stavbě udělí 

bezúplatně souhlas vlastníka s výstavbou cyklostezky podle stavebních předpisů 

a následně bezúplatně zřídí věcné břemeno ve prospěch SMO.  

▪ K vybudování cyklostezky na pozemku p.č. 3635/7 a 3635/12 (zjistilo se, že je taky 

zasažen cyklostezkou) byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 

Smlouva byla podepsána OKK 27. 10. 2020 a SMO 13. 11. 2020. Po dokončení 

cyklostezky bude uzavřena standardní smlouva o zřízení služebnosti. Služebnost bude 

zřízena bezplatně. 

Závazek je plněn 

 

V čl. III. Dohody jsou uvedeny závazky SMO 

 

▪ V bodu III. 1. se SMO zavázalo, že za účelem omezení resuspenze prachových částic, 

vynaloží v roce 2020 a v každém dalším roce trvání Dohody minimální částku ve výši 

6 mil. Kč bez DPH na úklid pozemních komunikací v majetku SMO a městských 

obvodů (MK I. a II. třídy a vybrané MK III. třídy) nad rámec zákonných požadavků, 

a to vždy v době, způsobem a formou, které dle uvážení SMO umožní efektivní a účelné 

vynaložení těchto prostředků a dostatečnou kontrolu nakládání s těmito prostředky. 

▪ SMO vynaložilo za 1. pololetí roku 2022 částku cca 10,9 mil Kč na nadlimitní čištění 

pozemních komunikací v majetku SMO, městských obvodů, ŘSD a SSMSK. 

Závazek je plněn 

 

▪ V bodu III. 2. se SMO zavázalo, že za účelem minimalizace následků zhoršené kvality 

ovzduší na zdraví nejmenších dětí, bude realizovat v období trvání této dohody z Fondu 

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ozdravné pobyty dětí mateřských, základních 

škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií dle statutu fondu. Způsob 

organizace, podmínky těchto ozdravných pobytů a finanční dotace budou vždy veřejně 

dostupné na webových stránkách SMO. 

▪ Orgány města rozhodly o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu 

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší z Programu 2021/2022 pro 5 084 dětí, které 

mohou být vyslány na ozdravný pobyt od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 2022. 

Přes všechna úskalí a omezení Ozdravný pobyt z Programu 2021/2022 uskutečnilo 

4 027 dětí. 

 

Informace, které se týkají fondu, jsou zveřejněny na webových stránkách 

https://zdravaova.cz/. 

 

▪ Po ukončení vyúčtování školy z Programu 2021/2022 ke dni 31.7.2022 a naplnění 

Fondu, budou finanční prostředky rozděleny mezi školy, které mohly podávat žádosti 

do 25. května 2022 na realizaci ozdravných pobytů z Programu 2022/2023. 

▪ Nyní evidujeme žádosti na realizaci ozdravných pobytů z Programu 2022/2023 

pro 4 419 dětí.  
Závazek je plněn 

  

▪ V bodu III. 3. se SMO zavázalo, že za účelem zpřesnění informací o kvalitě ovzduší 

na území SMO, vynaloží v roce 2020 a v každém dalším roce trvání této dohody 

https://zdravaova.cz/


minimální částku ve výši 2 mil. Kč na podporu monitoringu kvality ovzduší na území 

SMO nad rámec celostátního monitoringu kvality ovzduší. 

▪ Dne 5. 12. 2019 uzavřelo SMO se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě smlouvu 

o dotaci na provoz 5 stacionárních měřících stanic a měřícího vozu na území města 

Ostravy. Měření bude dle smlouvy prováděno v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024. 

▪  Od 13. ledna 2020 probíhá monitoring kvality ovzduší také na další měřící stanici 

Ostrava-Hrušov, Stará cesta. Tato stanice doplnila stávající měření prováděné OKK 

Koksovny v jejich areálu. Statutární město Ostrava hradí provoz stanice Ostrava-

Hrušov, Stará cesta, výsledky měření vyhodnocuje Zdravotní ústav. O výstupech měření 

z obou měřících stanic probíhá vzájemná informovanost mezi městem a OKK 

Koksovny a dochází ke vzájemnému předávání naměřených hodnot.  

▪ Od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vynaložilo SMO na monitoring kvality ovzduší 

1 690 000 Kč.  

Závazek je plněn 

  

▪ V bodu III. 4. se SMO zavázalo, že zapojí v období trvání této dohody vlastní finanční 

prostředky v rámci vyhlášené 3. výzvy kotlíkových dotací, a to formou navýšení 

podpory o 10 000 Kč u všech předložených a schválených projektů nepodnikajících 

fyzických osob s výměnou zdroje tepla na území SMO. 

▪ SMO podpořilo výměnu kotlů za 1. pololetí roku 2022 částkou 856 855 Kč, s tímto 

příspěvkem byla podpořena výměna 87 nevyhovujících kotlů. 

Závazek je plněn 
 

 

▪ V bodu III. 5. se SMO zavázalo, že za účelem snížení negativních dopadů provozu 

Magistrátu města Ostravy na životní prostředí a zlepšování kvality poskytovaných 

služeb, bude nadále udržovat v platnosti certifikovaný systém environmentálního 

managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016. 

▪ V květnu 2021 Rada města rozhodla a zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na "Ověření systému environmentálního managementu nezávislým akreditovaným 

certifikačním orgánem" a 2. června 2021 byla uzavřená příkazní smlouva 

na recertifikaci EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 na MMO se společností 

CERT-ACO, s.r.o., se sídlem Huťská 229, 272 01 Kladno; IČO: 25606310.  

17., 18., 21. a 22. 6. 2021 byl proveden opakovací – recertifikační audit. 30. června byl 

vydán certifikát s platností do 16. dubna 2024. 

• Vedení EMS přijalo nové Cíle systému environmentálního managementu na Magistrátu 

města Ostravy na rok 2022 a plán interních auditů na rok 2022.  

• Externí audit prověřil shodu s normou ISO 14001:2016 a úspěšně jsme obhájili 

certifikát ke dni 24. 6. 2022. 

Závazek je plněn 

  

▪ V bodu III. 6. se SMO zavázalo, že bude za účelem zvýšení osvěty a podpory 

dobrovolnické činnosti, pořádat nebo se zapojí do akcí typu „Evropský týden mobility“, 

„Badatelský svět“, „Den Země“, „Dny zdraví“, „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ apod. 

v období trvání Dohody. 

▪ V sobotu 23. 4. 2022 SMO organizovalo akci Ukliďme Ostravu. K úklidu se připojila 

i široká veřejnost a od budovy OZO v Kunčicích cyklostezkou směrem do centra bylo 

posbíráno a svezeno přes 2 tuny odpadů.  

Po celý květen 2022 probíhala na podporu bezemisní dopravy do Ostravy akce Do práce 

na kole, kde je SMO městským organizátorem. 



▪ Na konání environmentálních akcí na rok 2022 byly poskytnuty finanční prostředky 

na realizaci např. Den Země, Badatelský svět, Evropský týden mobility, také na projekt 

Poznávat a chránit ZO Českému svazu ochránců přírody ALCES a Nadaci na pomoc 

zvířatům. SMO je také partnerem ekologického a vzdělávacího projektu Hledej pramen 

vody, který organizují Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Na letošním šestém ročníku, 

jehož závěrečné klání a vyhlášení výsledků proběhlo dne 3. 6. 2022 

na Slezskoostravském hradě, SMO předalo vítězným týmům základních škol dárkové 

poukazy s finanční odměnou. 

▪ V úterý 26. 7. 2022 bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků Rodinnému 

a komunitnímu centru Chaloupka na environmentální akci Zažít Ostravu Jinak 2022 

a Ostravským městským lesům a zeleni na akci Život v lese.  
 

Dostupné informace jsou zveřejněny na webových stránkách https://zdravaova.cz/. 

Závazek je plněn 

  

▪ V bodu III. 7. se SMO zavázalo realizovat Plán odpadového hospodářství statutárního 

města Ostravy s důrazem na maximální využívání odpadů jako náhrady primárních 

zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. 

▪ Zde došlo ke změně s ohledem na legislativu. SMO pokračuje v plnění závazku 

a v maximální možné míře dbá i nadále na prevenci vzniku odpadů, využívání odpadů, 

recyklaci atd., nový zákon o odpadech s platností od 1. 1. 2021 však již neukládá městu 

povinnost vést plán odpadového hospodářství.  

▪ V předchozích letech směřoval rozvoj odpadového hospodářství města k naplnění cílů, 

stanovených v plánu, zejména v oblasti vytříděných odpadů. 

▪ Tříděním odpadů občany města a dotřiďováním ostatních vhodných odpadů, zejména 

ve sběrných dvorech, spolu s dalšími programy se stanovené cíle podařilo bezezbytku 

naplnit. K tomu pomohlo i doplnění druhů tříděných odpadů o použitý jedlý olej 

z domácností a otevření Reuse centra pro opětovné použití věcí.  

▪ Reuse Centrum bylo slavnostně otevřeno v září 2020, je společným projektem města 

Ostravy a společností OZO Ostrava. V rámci centra jsou pořádány také workshopy 

a přednášky zaměřené na předcházení vzniku odpadů. Finanční výtěžek je věnován 

na výsadbu zeleně v Ostravě.  

▪ Dostupné informace jsou zveřejněny na webových stránkách https://zdravaova.cz/. 

▪ Cíle, stanovené Plánem odpadového hospodářství, město plní a připravuje další kroky 

k naplnění cílů, které jsou stanoveny v nové legislativě o odpadech.  

▪ Usnesením rady města č. 07400/RM1822/113 ze dne 31. 8. 2021 bylo rozhodnuto 

o výstavbě třídící linky směsného komunálního odpadu společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

Zahájení jejího provozu by mělo proběhnout v polovině roku 2023. 

▪ Dne 9. 11. 2021 byl na poradě vedení města projednán návrh na vybudování sběrného 

dvora Ostrava-Jih, provozovaného společností OZO Ostrava s.r.o., realizovaného 

v katastrálním území městského obvodu Hrabová. Porada vedení s předloženým 

návrhem na vybudování dvora v navržené lokalitě souhlasila. V současné době se řeší 

majetkové vztahy k pozemkům.  

Závazek je plněn 

 Vzhledem k tomu, že všechny závazky jsou oběma smluvními stranami dodržovány a plněny, 

nejsou navrženy žádné doporučení pro další období. 


