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Statutární město Ostrava 
rada města 

 

 

 

 

 
Vážení, 

 

k výzvě Rady města Bohumína ze dne 2. 6. 2015 ve věci šíření zápachu z kompostárny OZO Ostrava s.r.o. 

uvádíme následující. 

 

Problematikou zápachu z kompostárny v Ostravě-Hrušově se vedení společnosti OZO Ostrava s.r.o. zabývá 

dlouhodobě.  

V souladu s předchozími záměry zmíněná společnost pořídila míchací zařízení, jehož účelem je 

homogenizovat materiál hned při vstupu na kompostárnu a eliminovat ihned zápach, který je silný zvláště u 

trávy, která delší dobu leží v nádobách. Zařízení je v těchto dnech ve zkušebním provozu. Bylo ukončeno 

skládkování na straně od města Bohumína a tato část skládky byla překryta inertním materiálem. V současné 

době probíhá odplynění této části skládky.  

V rámci hledání dalších technickoekonomických opatření, jejichž cílem je omezit zápach, se za I. pololetí 

roku 2015 snížil návoz na kompostárnu oproti roku 2014 o cca 25 %. 

V průběhu II. pololetí 2015 se bude zkoušet účinnost speciálních zařízení – vodních clon, které by v době 

nízkého tlaku a vzniku zápachu vytvořily účinnou ochranu proti šíření tohoto zápachu. 

Dalším z připravovaných opatření jsou zkoušky s mobilními fermentory, které by pomohly řešit 

problematiku vzniku zápachu zvláště v prvních dnech procesu kompostování, kdy je zápach nejintenzivnější.  

Nyní se čeká na schválení změny provozního řádu kompostárny, aby se mohly zkoušky uskutečnit. 

Po vyhodnocení výsledků z výše navrhovaných opatření a zkoušek společnost rozhodne o dalším postupu.  

Pokud by se výše uvedená opatření prokázala jako neúčinná, bude nutno přistoupit k vybudování 

kompostovacích boxů a uzavřít celý kompostovací systém halou s filtrací vzduchu. To představuje investiční 

náklad ve výši min. 25 000 tis. Kč. To by však znamenalo navýšení ceny za kompostování, která dnes činí 

420,- Kč/t bez DPH, min. o 150,- Kč/t. 

Znění tohoto dopisu odsouhlasila rada města v působnosti valné hromady společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

v rámci projednání dané problematiky dne 27. 7. 2015. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

           primátor 
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