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Ministr průmyslu a obchodu si prohlédl
velké sanační projekty v Ostravě
Sanace Lagun OSTRAMO, halda Heřmanice a Trojické údolí – tři lokality ve správě
státního podniku DIAMO, které ve středu 31. 7. 2019 navštívil vicepremiér a ministr
průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zajímal se o průběh sanačních projektů, plnění
termínů, finanční otázky i dopady na životní prostředí.
V doprovodu náměstků a vedení státního podniku si ministr Karel Havlíček prohlédl nejprve
areál lagun po chemičce OSTRAMO. Připojil se také primátor Ostravy Tomáš Macura,
náměstkyně Kateřina Šebestová a vládní zmocněnec pro restrukturalizaci Jiří Cienciala.
„Navštívili jsme území, která se musí sanovat ve správě státního podniku DIAMO. Pokračování
sanace lagun OSTRAMO je prioritou, finanční limit 2,9 mld. korun by neměl být překročen. Na
místě by mohla vzniknout průmyslová zóna nebo lesopark,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček.
Vyprázdněné laguny už nezapáchají a upravené kaly se postupně odvážejí k likvidaci v tlakové
plynárně Sokolovské uhelné. Jiří Jež a Petr Kříž za státní podnik popsali dosavadní průběh
a potvrdili, že celkový finanční rámec nebude překročen a kaly by měly být odvezeny do konce
příštího roku. Následovat bude sanace zemin, kterou bude řídit Ministerstvo financí.
Další zastávkou ministerské návštěvy byla heřmanická halda a separační linka. Investor
a provozovatel separačního komplexu požádal státní podnik DIAMO o součinnost s řešením
aktuální situace. Ostravská těžební oznámila, že provoz linky je ztrátový a pro ně dlouhodobě
neudržitelný. Ministr potvrdil, že stát má zájem na tom, aby byl provoz separační linky
zachován, o způsobu a formě spolupráce se bude dále jednat. Sanační práce stále pokračují
a probíhá také pravidelný monitoring škodlivin, který potvrzuje, že kvalita ovzduší v okolí haldy
není ohrožena. „Odval v Heřmanicích se sanuje a separuje s důrazem na minimalizaci
negativních vlivů na okolí a s monitoringem kvality ovzduší. Speciální linka je v provozu dva
roky, o tom, jak to s ní bude dál, jednáme s Ostravskou těžební,“ řekl ředitel státního podniku
DIAMO Jiří Jež.
Třetí lokalita rovněž patří mezi staré ekologické zátěže velkého rozsahu. Sanace Trojického
údolí, kde byla kdysi šachta a koksovna, zatím nezačala. Vedení státního podniku se dohodlo
s ministrem, že bude třeba danou věc analyzovat. „Zde jsme se s ministrem Karlem Havlíčkem
shodli, že není třeba nic uspěchat,“ řekl primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura
a dodal: „Nový geologický průzkum kontaminovaného území má být hotov do konce letošního
roku. Výsledky ukáží, co s aktuálně pozastaveným projektem sanace.“
Poté ministr s doprovodem odjel na jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje a další
setkání v rámci pracovní cesty na Ostravsku.
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