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PROGRAM SEMINÁŘE  
PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2  

– ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁT ĚŽÍ  
22.6.2011 – 9.00 – 17.30 

8.30-9.00 Registrace účastníků 
9.10-9.20 Přivítání účastníků, organizační pokyny 

9.20-9.40 
Ing. Michaela Sládková 
MŽP, OFEU 

Operační program  Životní prost ředí – zkušenosti 
s administrací environmentálních projekt ů z pohledu 
Řídícího orgánu 

9.40-10.00 
Mgr. Ivana Vávrová  
MŽP, OEREŠ 

Oblast podpory 4.2 – Odstra ňování starých 
ekologických zát ěží   

10.00-10.20 
Mgr. Lenka Melounová  
SFŽP ČR Podáním žádosti projekt nekon čí 

10.20-10.40 
Tomáš Kašpar  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. 
s r.o. 

Administrace žádostí o podporu projekt ů v rámci OPŽP 
4.2 – praktické zkušenosti 

10.40-11.00 Přestávka 

11.00- 11.20 
RNDr. Pavla Ka čabová  
MŽP, OEREŠ Národní inventarizace kontaminovaných míst  

11.20-11.40 
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.  
Magistrát m ěsta Ostravy Inventarizace starých zát ěží v Ostrav ě 

11.40-12.00 
Mgr. Valérie Wojnarová  
G-servis Praha, spol. s r.o. 

Analýza rizik staré ekologické zát ěže na lokalit ě 
Holost řevy-obalovna živi čných drtí 

12.00-12.20 
Mgr. Zdeňka Szurmanová  
AQD-envitest, s.r.o. 

Analýza rizika DEZA - LAHOS - zkušenosti                            
s administrativou 

12.20-12.40 
Ing. Marcel Cron  
AQD-envitest, s.r.o. Analýza rizika DEZA - LAHOS - úvod k exkurzi 

12.50-14.00 Oběd 
14.00 Odjezd autobusů na exkurzi  

14.00-16.00 
Odborná e xkurze (lokalita DEZA – LAHOS a ochranný drén  /opat ření proti migraci 
kontaminace z DEZA - LAHOS do JÚ Nová Ves/) 

17.00-17.30 Praktické rady a doporu čení pro žadatele - individuální poradna  

17.30-21.00 Raut pro účastníky semináře spojený s kuloárovými diskusemi 

23.6.2011 – 9.00 – 11.30 

9.10-9.30 
Ing. Marie Hanušová  
Krajský ú řad Plzeňského kraje Analýzy rizik pro vybrané lokality Plze ňského kraje 

9.30-9.50 
Ing. Jan Van ěk 
Dekonta, a.s. 

Zkušenosti s realizací projekt ů v rámci programu OPŽP 
- sanace lokalit v k.ú. Klatovy a Pe čky 

9.50-10.10 
RNDr. Jaroslav Hrabal 
MEGA, a.s. 

Sanace staré ekologické zát ěže v areálu bývalého  
s.p. LOANA v Holešov ě 

10.10-10.30 Přestávka  

10.30-10.50 
RNDr. Petr Kohout  
Forsapi, s.r.o. 

Hledání možností pr ůzkumu a nápravy  ekologické 
zátěže v Novém Bydžov ě 

10.50-11.10 
Mgr. Petr Kozubek 
ENACON s.r.o. 

Monitorovaná p řirozená atenuace zbytkového 
znečišt ění podzemních vod v okolí bývalé skládky 
průmyslového odpadu Nový Rychnov 

11.10-11.30 Závěrečná diskuse s ú častníky a ukon čení seminá ře 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. Seminář se koná ve dnech 22. a 23. června 2011 v zasedací síni Magistrátu m ěsta Ostravy,  
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. 

2. Vypln ěnou p řihlášku zašlete laskav ě do 17.6. 2011 na adresu  Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,  
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, fax 469 682 310, e-mail: olga.halouskova@ekomonitor.cz,  
tel. 469 682 303-5. 

3. Vložné na seminář se nehradí.  
4. Oběd dne 22.6.2011 a občerstvení na semináři bude pro účastníky zajištěno zdarma .  
5. Pro účastníky bude připraven raut s kuloárovými diskusemi, který se bude konat od 17.30 hodin 

do 21 hod. v prostorách Divadélka pod věží v budově Magistrátu města Ostravy. Účast na rautu 
dne 22.6.2011 je podmín ěna úhradou 250,- K č. Částku za ú čast na rautu laskavě uhraďte do 
17.6.2011 na č.ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim, variab. symbol 110622. Naše DIČ: 
CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka v obch. rejstříku: C 1036 u rejstříkového soudu 
v Hradci Králové. 

6. Sborník  přednášek obdrží účastníci zdarma u registrace.  
7. Exkurze na lokalitu DEZA – LAHOS a zpět bude pro účastníky zajištěna zvláštními autobusy, 

které budou přistaveny před Magistrát města Ostravy 22.6.2011 ve 14 hodin . 
8. Ubytování  si účastníci i přednášející individuálně objednávají a hradí ve vybraném zařízení.   

Možnosti ubytování :  
 

• HOTEL MARIA - Milan Šev čík, Přívozská 1135/23, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  
tel.: +420 596 110 676, e-mail: objednavky@hotel-maria.cz, www.hotel-maria.cz 

• Hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 1742/18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, tel: 
+420 595 606 600 e-mail: H7051@accor.com, http://www.accorhotels.com/gb/hotel-7051-
mercure-ostrava-center-open-01-mar-2011/index.shtml 

• Hotel Safari, Bohumínská 1139/67, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, mobil: +420 777 200 564, 
www.hotel-safari.cz 

• Hotel Brioni ****, Stodolní 876/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, tel.: +420 599 500 000,               
e-mail: recepce@hotelbrioni.cz, www.hotelbrioni.cz  

• Hotel TRIO, Pobialova 846/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, mobil: +420 739 417 829,               
e-mail: info@hotel-trio.cz www.hotel-trio.cz 

8.  Daňový doklad za účast na rautu obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky                           
u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení dříve, zašleme Vám jej na vyžádání.  

9.  Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme 
 moci akceptovat. 
 

STORNO ÚČASTI: Podpisem a odesláním p řihlášky vyjad řují ú častník a vysílající 
organizace souhlas s organiza čními pokyny a cenami. Stornovat lze odeslanou p řihlášku 
pouze písemn ě, pro akceptování storna je rozhodující datum pošto vního razítka 
(nejpozd ěji 17.6.2011). Nestornuje-li ú častník p řihlášku v čas, uhrazené platby nevracíme 
a neuhrazené platby dodate čně fakturujeme.  



 

 

 

 

SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN Z PRIORITNÍ OSY 8 OPŽP – TECHNI CKÁ POMOC FINANCOVANÁ Z FONDU SOUDRŽNOSTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo životního prostředí    www.opzp.cz   email 
Státní fond životního prostředí České republiky zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 

Stručně o OPŽP  
Prioritní osa 4: oblast podpory 4.2 - 

Odstra ňování starých ekologických zát ěží 
 

Výše podpory 

Celková alokace na celé programové období 2007-2013 pro oblast podpory 4.2 je  
256 247 000 EUR. Podpora je poskytována z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí 
do 85 % a prostředků státního rozpočtu s maximální hranicí do 5 % celkových způsobilých výdajů  
u projektů předkládaných veřejnými subjekty. Celková poskytnutá dotace může tedy dosáhnout 
90 % celkových způsobilých výdajů.  
 

Podporované projekty: 

• inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro 
výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci; 

• realizace průzkumných prací, analýz rizik:  

o realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit, 

o realizace průzkumných prací, analýz rizik problémových území obsahujících více než 
jedno kontaminované místo; 

• sanace vážně kontaminovaných lokalit: 

o jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), 
půdy (horninového prostředí) a podzemních vod, 

o sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť  

s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností, 

o odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí 
inovativních sanačních technologií apod., 

o monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst, 

o sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti. 

Oprávn ění příjemci podpory  

Mezi oprávněné příjemce podpory patří zejména: obce a města, svazky obcí, kraje, státní 
podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, občanská sdružení, fyzické osoby  
- nepodnikatelé a další (přehled všech oprávněných příjemců je uveden v Implementačním 
dokumentu OPŽP).  
 

Administrace žádostí o podporu  

Žádosti o dotaci z oblasti podpory 4.2 se podávají na Státní fond životního prostředí ČR v rámci 
tzv. výzev, jejichž harmonogram je uveden na stránkách www.opzp.cz. Nedílnou součástí žádostí 
je Závazné stanovisko MŽP vydávané odborem environmentálních rizik a ekologických škod 
MŽP, který je zároveň odborným garantem oblasti podpory 4.2.  


