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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Ţádost o finanční podporu na projekt "Hydrogeologický průzkum areálu bývalé skládky
Ledce" do Operačního programu ŢP, prioritní osy 4, oblast podpory 4.2. - Odstraňování
starých ekologických zátěţí a to konktrétně do výzvy LII. Termín podání ţádosti je 18. 12.
2013.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Rozhodnutím ČIŢP čj. ČIŢP/43/OVV/SRO1/1007358.003/10/ZJJ ze dne 25. 5. 2010 bylo
uloţeno statutárnímu městu Plzni opatření k nápravě spočívající ve zpracování rizikové
analýzy pro lokalitu bývalé skládky Ledce a to prostřednictvím hydrogeologické firmy s
osvědčením o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v
oboru hydrogeologie či sanační geologie. Termín předloţení rizikové analýzy stanovila ČIŢP
OOV Plzeň do 31. 12. 2010. Město Plzeň podalo proti rozhodnutí ČIŢP odvolání.
MŢP ČR svým rozhodnutím zn. 549/520/10, 53116/ENV/10, ze dne 13. 10. 2010 změnilo
částečně výrokovou část rozhodnutí ČIŢP, přičemţ opatření k nápravě spočívající ve
zpracování rizikové analýzy bylo odvolacím orgánem potvrzeno. Termín předání rizikové
analýzy stanovil odvolací orgán na 30. 4. 2011. Na základě této skutečnosti podalo město
Plzeň proti rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí zn. 549/520/10, 53116/ENV/10 ze dne
13. 9. 2010 (zpracování rizikové analýzy pro lokalitu bývalé skládky Ledce) ţalobu k
Městskému soudu v Praze, ve které statutární město Plzeň mimo jiné navrhlo soudu, aby
přiznal ţalobě odkladný účinek na vykonatelnost ţalobou napadeného rozhodnutí. Městský
soud v Praze svým rozhodnutím vyhověl ţádosti města o přiznání odkladného účinku, avšak
ţalobu napadeného rozhodnutí zamítl. Následně byla riziková analýza zpracována níţe
uvedenou společností a předána ČIŢP dne 8. 10. 2012. Rizikovou analýzu zpracovala na
základě řádného výběrového řízení firma GEOtest a.s., Šmahlova 1244/112, Brno
Statutární město Plzeň tedy splnilo povinnost uloţenou mu ČIŢP, jeţ spočívala ve zpracování
rizikové analýzy pro lokalitu bývalé skládky Ledce. ČIŢP dne 14.12013 opětovně uloţila
Statutárnímu městu Plzeň rozhodnutí. Jednalo se o opatření k nápravě za účelem sníţení
negativního vlivu bývalé skládky Ledce. Opatřením bylo uloţeno:
1) provést odplynění skládky,
2) odborně zajistit likvidaci stávajících vrtů,
3) provést geofyzikální měření s cílem zjistit preferenční pohyby podzemní vody,
4) vymezit kontaminační mrak a vyhloubit průzkumné vrty,
5) realizovat odběr a laboratorní analýzu vody z okrajových částí obcí Ledce a Záluţí na
stanovené prvky,
6) zpracovat nově model šíření kontaminace,
7) navrhnout vhodnou variantu nápravných opatření na skládce.
Statutární město Plzeň podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání. Ministerstvo ŢP, které
odvolací řízení vedlo, nevyhovělo ţádosti a rozhodnutí ČIŢP pouze opravilo v termínech.
Statutární město Plzeň napadlo rozhodnutí MŢP u Městského soudu v Praze. Cílem je
projednat kauzu u Nejvyššího soudu.
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V současné době probíhá komunikace s ČIŢP nad uloţeným opatřením odplynění
skládky. OŢP MMP poţádalo společnost ÚVP – plyny a paliva, s. r. o., o zpracování
plynometrického měření na skládce Ledce a posouzení naměřených údajů podle ČSN 80 80
34, neboť závěry tohoto měření jsou, ţe není nutné provést odplynění.
Na zbylá opatření byl připraven projekt "Hydrogeologický průzkum areálu bývalé skládky
Ledce", který je moţné předloţit do Operačního programu ŢP, prioritní osy 4, oblast podpory
4.2. - Odstraňování starých ekologických zátěţí a to konktrétně do výzvy LII. Termín podání
ţádosti je 18. 12. 2013.
3.

Předpokládaný cílový stav

Schválení usnesení dle bodu II návrhu usnesení.
4.

Navrhované varianty řešení

Navrhovaná varianta je jediná.
5.

Doporučená varianta řešení

Dle bodu II návrhu usnesení.
Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

6.

Předfinancování zajištěno z provozních výdajů – běţné výdaje Odboru ţivotního prostředí
MMP krytých prostředky Fondu rezerv a rozvoje MP – Rezervou na pokrytí rizik a
nepředvídatelných výdajů. Částka 4 900 tis. Kč bude zapracována v rozpočtu Odboru
ţivotního prostředí MMP na rok 2014 a bude účelově vázána na realizaci daného projektu.
7.

Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků

Dle ukládací části (bod III) návrhu usnesení.
8.

Dříve přijatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí

RMP č. 588 ze dne 30. 5. 2013
ZMP č. 316 ze dne 30. 5. 2013
9.

Závazky či pohledávky vůči městu

Nejsou.
10. P ř í l o h y
Usnesení ZMP č. 316 ze dne 30. 5. 2013

