STATUTÁRNí N/ĚsTo ČEsKÉBUDĚJoVIcE
Ing. Petr Ho|iCký

náměstek primátora

V Českých Budějovicích dne 12. Iedna 2016
Č.j. N P-PHo/12512015

Váženíčlenovépetičníhovýboru,

Rada města ČeskéBudě.jovice na svém zasedání dne 11. |edna 2016 projedna|a petici občanůproti
rea|izaci protipovod ňových opatření na řece Malši podanou dne 14. 12. 2015 a adresovanou
Zastupite|stvu města ČeskéBudějovice a usnesením č. 17 /2076 schvá|i|a nás|edující text odpovědi.

stavba protipovodňového opatření na Ma|ši, a to jeho první etapa v úseku od Malého jezu po

Kap|ířovu u|ici, je připravena v současnédobě k rea|izaci po zhruba šestnácti |etech práce'
Projekt řeší sniženíúrovně bermy včetně nové parkové úpravy v ce|é její p|oše a dá|e mírnérozšíření
kynety s novým opevněním exponovaných břežních svahů. Dá|e se počítá s pravobřežní ochrannou

bariérou v podobě ochranné zídky a mobi|ním hrazením V místech komunikačních průchodů'Dá|e
bude reaIizováno i provizorní hrazení M|ýnské stoky jako ochrana koryta stoky před přetíŽením
povodňové vody z Malše. Součástízáměru je také úprava břehových porostů pro zvýšeníprůtočnosti
toků - konkrétně náhrada půVodníchdřevin v bermě dřevinami snášejícíčástečnézap|avení, tj'
sortimentem stromů z |užníchspolečenstev. Nová úprava parku řeší celý prostor tak, aby mohI být i
nadáIe wužíván k procházkám a pobytu u vody. K nezbytnému zásahu do vegetace, ke kácenívzrost|é
ze|eně sice dojde, zároveň ovšem bude provedena náhradní výsadba, která by|a stanovena V rámci
správního řízení odboru ochrany životníhoprostředí Magistrátu města (ddle MM) ČeskéBudějovice.
sadoVé úpravy zahrnují obnovu vegetačního pokryvu p|och a výsadbu keřů idřevin.
V petici se uvádí, že proti povodním jako v roce zooz navržené řešení při|ehlá územíneochrání a
menšípovodně ze stáVajícího koryta Vdotčenémúseku nevystoupi|y. Vsoučasnosti je Havlíčkova
kolonie teoreticky ochráněna na průtoky Q20 (tzv. dvaceti|etou Vodu). Míru ochrany na Q100 (tzv'
sto|etou Vodu) stanovi| územníp|án města (dá|e ÚPnM). Dne 10' 11. 2oo5 usn. č' 22512005 by|a
schvá|ena Zastupite|stvem města ČeskéBudějovice změna č. 10 ÚPnM ve vazbě na dopad povodnív
srpnu 2OO2, která by|a zpracovávána na zák|adě usnesení VIády Ceské repub|iky č. 810 ze dne
21. srpna 2002 k Programu podpory aktua|izace územně p|ánovací dokumentace obcí postižených
povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu a Metodiky pro rea|izaci tohoto programu s
účinnostíod 15. 3. 2003. stejným usnesením by|a zároveň vydána obecně závazná vyh|áška (oZV)
č. L3/2oo5, kterou se do oZV č" 4/zooo o závazných částech UPnM vč|eni|y úpravy
vodohospodá řských poměrů s přihlédnutím k důsledkům povodní ze srpna 2002. Již v průběhu
přípravy změny č. 10 ÚPnM by|o konstatováno na řadě jednání, že povodně 2002 by|y sice
devastující,a|e h|avně výjimečné,a že povodňovou ochranu není možno stanovit na historicky
nejvyššídosaženou úroveň hladiny. Na zák|adě přípravných prací, průzkumů a rozborů změny č. 10
ÚPnM s vyhodnocením prob|émů V územípostižených povodněmi V roce 2002 a na zák|adě diskuse
V rámci prezentace průzkumůa rozborů V radě města dne 12. 11. 2003 byl v zadání změny č. 10
ÚPnM stanoven požadavek navrhnout protipovodňová opatření na aktUá|ně p|atnou Q 100 se
zohledněním vyššíhozabezpečenírizikových objektů (mosty, hráze, jezy, da|šíobjekty při toku).
D|e ÚPnM ve znění změny č. 10 ÚPnM by|o v č|. 143 odst' (1) oZV č. 4l2ooo ve znění ozv č. L3/2o05,
stanoveno, že zásahy do vodních toků, vodních p|och a s nimi bezprostředně souvisejících územía
objektů budou s|edovat předeVším dle písm. a) stabiIizaci vodních poměrů v územía revitaIizaci

nám. Přemys|a otakara ||' č. 111,370 92 ČeskéBudějovice, te|.: 386 802 933

Vodních toků a p|och poškozených, zejména zvýšenímčistoty Vod, obnovou a zkva|itněním břehových
porostů a dá|e d|e písm. b) dořešení protipovodňové ochrany města.
ZměnoU č. 10 ÚPnM by|y mimo jiné vymezeny nás|edují nás|edujícíveřejně prospěšné stavby:

.
-

VH29

- stavba

_ odstranění překážek V korytě Ma|še Ve smys|u č|. 1.42a bodu

1"5 oZV,
_
protipovodňová
VH38
ochrana na Ma|ši (Havlíčkovako|onie, M|adé, ob|ast u Samsona) - úprava
koryta řeky, hrázky (|okality 1.2.3. Hav|íčkova ko|onie, 1.5.2. U Matice škoIské, 1.5.4. U Pivovaru,
2.8.2. U Ma|ého jezu, z.8.3. U Špačků,
3.9.5. U Malše Ve smys|u čl. 1'42a bodu 27 ozv,

Projekt ,, Protipovodňová opatření na Ma|ši, ČeskéBudějovice _ Havlíčkova ko|onie, |. etapa úsek
Ma|ý jez - Kap|ířova,,je zpracován na základě těchto vymezených veřejně prospěšných staveb.
Návrh účinnéprotipovodňové ochrany města rozliší|dle změny č. 10 UPnM opatření aktivní a
opatření pasivní ochrany, přičemžd|e č|. 144 odst. (2) písm. a) oZV opatření aktivní ochrany zahrnu|í
opatření na tocích vedoucí ke zvýšeníprůtočnostijejich koryt a inundací především odstraněním
překážek v korytech a na plochách aktivní zóny zápIavových územía případně vybudováním obtoků
eliminujících vIiv těchto překážex.
Pro řešení hlavních prob|émůměsta z h|ediska protipovodňové ochrany bylo u|oženo mimo jiné dle
č|. 145a písm' a) oZV reaIizovat protipovodňovou ochranu na Ma|ši (Hav|íčkovako|onie, M|adé,
oblast u pivovaru).
Záměr by| zvažován se všíodpovědností a po mnoha diskuzích v odborné i laické veřejnosti v
minu|ých |etech. K záměru by|y, vzh|edem k cit|ivosti lokaIity budoucího staveniště, vypracovány
oponentní posudky i protinávrhy firmou VD-TBD a. s. Praha (ing. Koťátko). Touto firmou by|a
zpracována i studie možných retencí V povodí. Na společnémjednání na MM českéBudějovice
koncem roku 2004, za účastizástupců os Ma|še, hájícího zájem nejširšíveřejnosti, doš|o ke shodě
všech přítomných na pokračování přípravy realizace projektu Ve variantě d|e předk|ádaného návrhu.
Jako vstřícný krok vůčinázoru os Ma|še i k e|iminaci zásahu do VKP (významný krajinný prvek) byla
dohodnuta i etapizace stavby a rozsah l. etapy na úsek Malý jez _ Kaplířova. Projekt by| při zoracování
konzu|tován se zástupci os Ma|še a někoIikrát upravován d|e jejich požadavků' V roce 2010 by|o
vydáno pravomocné územnírozhodnutí, stavební povo|ení po odvo|ánÍ a přezkumu postupu
správním soudem naby|o právní moci V květnu 2ot4. ve správních řízeních vedených před vydáním
uvedených rozhodnutí byly posouzeny a vypořádány všechny námitky účastníků
řízení,m. j. i týkající
se v|ivu povo|ované stavby na stabi|itu při|ehlých rodinných domů. Projekt PPo Ma|še je navržen v
sou|adu s pub|ikací ,,Přírodě b|ízkéúpravy vodních toků Vintravi|ánech a jejich význam vochraně
před povodněmi,,(vydala Agentura ochrany přírody a krajiny r. 2010).
V |ednu 2015 by| pod|e zv|áštní metodiky zpracován posudek strategického experta, určeného
poskytovatelem dotace. Dá|e by|o na podzim |oňského roku zpracováno nezávis|é posouzení PPo
Ma|še |. etapa z poh|edu opráVněnosti a efektivnosti, kdy je mimo jiné konstatováno, že získané
výhody a benefity před|oženého řešení však více než kompenzují a převažujíVeškerá negativa.
NavrženéřešeníV projektu ''Protipovodňová opatření na Ma|ši, Č. Budějovice - HaV|íčkovakolonie, |.
etapa úsek Ma|ý jez _ Kap|ířova,, považuje zpracovate| posudku za efektivní a správné a doporučuje
ieho realizaci.
Na pracovním jednání zastupite|ů města na konci |istopadu 2015 by|a odbornými osobami rovněž
doporučena předk|ádaná varianta aktivní ochrany PPo Ma|še.
Sodpovědí Rady města ČeskéBudějovice budou seznámeni zastupitelé na nejb|ižšímzasedání
Zastupite|stva města ČeskéBuděiovice ti. 8. února 2016.

S oozd ravem

