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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 15. listopadu 2020 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se smlouvy s Ing. Bičovským.
Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace:
Ministerstvo životního prostředí uzavřelo v roce 2019 smlouvu s Ing. Bičovským (ID smlouvy
7654999; https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8263383) na znaleckou expertní podpory na
vybraných projektech v oblasti průzkumu, hodnocení a sanace starých ekologických zátěží.
Vzhledem k tomu, že smlouva neobsahuje rozsah provádění expertní činnosti, prosím o informaci,
kolik znaleckých posudků bylo v rámci této smlouvy poskytovatelem pro MŽP skutečně
vypracováno a jakých projektů se to týkalo.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ministerstvo k dané věci uvádí následující seznam znaleckých posudků Ing. Bičovského:
Znalecký posudek č. 218/19 - Vyhodnocení vzájemné relevance a výpovědní schopnosti
dokumentů ke staré ekologické zátěži lokality KOVO Březnice,
Znalecký posudek č. 224/19 - Posouzení možností zpracování rizikových materiálů z laguny R3
v rámci tzv. segmentu nadbilanční kaly ve vazbě stanovisko MŽP z roku 2018 pro realizaci NOLO
a stanovení případných omezujících legislativních a logistických podmínek realizace,
Znalecký posudek č. 196/16 - Zpracování návrhu a podmínek případné úpravy Stanoviska
Ministerstva životního prostředí k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré
ekologické zátěže „Laguny Ostramo“ v Ostravě – Mariánských Horách vydaného dne 28. března
2014 pod č.j. 201534/ENV/14,
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Znalecký posudek č.183/16 - Znalecké posouzení Aktualizované analýzy rizik pro areál společnosti
Barvy Tebas,
Znalecký posudek č. 146/13 - Posouzení technických a finančních aspektů řešení ekologické
zátěže – odstranění nelegálního návozu odpadů z lokality Arnoltice.
Doplňujeme, že kromě znaleckých posudků se Ing. Bičovský podílel jako expert na řadě projektů
jako konzultant v rámci projednávaných materiálů a projektů.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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