VARIANTNÍ ŘEŠENÍ PPO NA MALŠI
PASIVNÍ VARIANTA

ZACHRAŇME MALÁK

Navrhovaná PPO na Malši v I. etapě předpokládají ohrázování obytné čtvrti
a zároveň bagrování parku podél Malše a pokácení vitálního stromořadí
javorů a dalších stromů. Pokud se bagrování parku neprovede a stromy
neporazí, tak zcela postačuje, aby ohrázování bylo na konci zástavby
o 10 – 20 cm vyšší. Pro návrhovou povodeň Q100 bude ochrana obytné
čtvrti zajištěna na stejné úrovni. Tento variantní návrh byl zpracován
firmou Vodní Díla TBD a. s., je od roku 2004 k dispozici Magistrátu města
České Budějovice, který projekt objednal.
S tímto variantním návrhem nebyla seznámena ani veřejnost, ani
zastupitelé, ačkoli splňuje PPO na Malši podstatně šetrnějším způsobem
vůči ŽP.

DOTACE

Program MZE, ze kterého
jsou poskytovány dotace na
PPO nekončí, dotační výzva
běží do roku 2019.

SOUDNÍ ROZSUDEK
VE PROSPĚCH
STÁVAJÍCÍHO
PROJEKTU
Nejvyšší správní soud
se věcnou stránkou
projektu nezabýval. Pouze
konstatoval, že po formální
procesní stránce nedošlo
k žádným pochybením.

EIA

Stávající projekt nebyl
posuzován podle velké
EIA - Posuzování záměrů
z hlediska jejich vlivu na
životní prostředí.

www.zachranmemalak.cz
petice, aktuality, podrobné informace, fotografie, videa

Informační materiál k jednání
Zastupitelstva
Města České Budějovice
o I. etapě plánovaných
protipovodňových opatření
na Malši

PLÁNOVANÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA MALŠI
Vážená paní zastupitelko,
vážený pane zastupiteli,

1Kč

obracíme se na Vás ve věci I. etapy plánovaných
protipovodňových opatření na Malši.
Město
nám
nedokázalo
srozumitelně
prezentovat a obhájit celý tento strategický
projekt. Nebyla představena ucelená koncepce
PPO na celém území od Modrého mostu
až ke Špačkům. Informace k dalším etapám
jsou útržkovité a obtížně srozumitelné.
Zároveň je různost domněnek, informací
a interpretací pro laickou veřejnost již
taková, že se zdá logické v tuto chvíli zahájení
realizace 1. etapy odložit. Celou koncepci PPO
pak aktivně představit veřejnosti a vyvolat
o tomto projektu konstruktivní diskusi.
Je pro nás velmi důležité se v této věci
angažovat, protože Malý jez a jeho okolí je
výjimečnou lokalitou, která velmi dobře a široce
slouží velké části obyvatel města. Zásah do této
lokality je pro nás málo srozumitelný, špatně
vyargumentovaný a vyvolává pochybnosti.
Zároveň jsme vynaložili značné úsilí k získání
následujících informací a domníváme se,
že z části nahrazujeme povinnosti města
v informování občanů o záměrech projektu.
Žádáme Vás tedy o důkladné uvážení, jak
budete jednat a hlasovat o bodu, který se
týká I. etapy PPO na Malši. Zásahy do území,
ke kterým při stavbě 1. etapy dojde, jsou již
nevratné.
Veřejnou diskusi o chtěnosti, potřebnosti
a účelnosti PPO považujeme za nezbytnou.
Děkujeme.
Iniciativa Zachraňme Malák

JEDINÁ MOŽNÁ?

KONCEPČNÍ?

K představené variantě I. etapy
existuje alternativa se srovnatelným
protipovodňovým efektem. Tato
varianta řeší protipovodňovou ochranu
pouze ohrázováním. Dotatční titul na
PPO běží až do roku 2019.

Projektová dokumentace k tomuto
strategickému projektu není
zpracována podrobněji než na úrovni
územního plánu a ani celkový záměr
nebyl srozumitelně představen
veřejnosti.

ŠETRNÁ?
Projekt počítá s vykácením 51 zdravých
stromů. Nová výsadba nenahradí
stromy kus za kus. Nové keře v bermě
popírají protipovodňová opatření.
Plánované hrušně se nejspíš nesnesou
s jalovci na soukromých pozemcích.

CHTĚNÁ?
18 let významná část veřejnosti
s plánovanými opatřeními nesouhlasí.
Občané inciovali oponentní posudky
i prezentaci projektu širší veřejnosti.
Vznikly dvě petice proti (současná
s 3 700 podpisy), zorganizováno několik
informačních setkání.

EKONOMICKÁ?
Celkové náklady na navrhovanou
I. etapu jsou uváděny ve výši 34,6
milionu Kč. Jaká bude ekonomická
náročnost ohrázování zídkou v délce
396 metrů?

SOUVISLOSTI?
Plánovaná protipovodňová hráz
ve III. etapě chrání rozlivové louky
v soukromém vlastnictví. Vlastníci
těchto pozemků působí v Českých
Budějovicích v oblasti prodeje pozemků
pro individuální výstavbu.

