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Vážený pane generální řediteli,
obracíme se na Vás jménem občanské iniciativy Zachraňme Malák, která nesouhlasí
s navrhovaným řešením protipovodňových opatření na Malši v Českých Budějovicích. Konkrétně se
jedná o projekt „I.etapa PPO na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, úsek Malý jez –
Kaplířova“. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení a Povodí Vltavy s.p. právě organizuje
tendr na zhotovitele. Stavebníkem by mělo být město, investorem Povodí.
Problém PPO na Malši se táhne už skoro 20 let. Informování veřejnosti a diskuzi s ní až dosud
pojaly státní i samosprávné orgány v podstatě jen v míře vyžadované zákonem. Základní obecné údaje
jsou v územním plánu. Dokumentace celkové koncepce (např. ve stupni projektové studie) – pokud
existuje - není dostupná. Dostupná je pouze dokumentace ke stavebnímu řízení pro I.etapu (Malý jez –
Kaplířova) – na úřadě a na webu města.
Principy aktivního otevřeného přístupu města, jeho permanentní snahy vést s občany širokou
diskuzi a hledání konsenzu v této kauze byly uplatňovány dosud minimálně. Právě kvůli výše
uvedenému „nedostatečnému naplňování“ principů v souvislosti s připravovanými PPO vznikla iniciativa
Zachraňme Malák, která zorganizovala v červnu mítink pro občany, na kterém je informovala o
plánované realizaci PPO zahrnující území od Malého jezu ke Kaplířově ulici. Vznikla petice, v jejímž
textu je požadavek na pozastavení příprav k realizaci této I.etapy a umožnění veřejné diskuze. Za
důležité považujeme představení celého záměru PPO na Malši, tedy všech jeho etap, potažmo celé
koncepce, existuje-li. Nechceme, aby se projekt představoval veřejnosti po částech. A už vůbec ne tak,
aby se 2.etapa představovala až poté, co bude 1.etapa vybudována.
PPO na Malši je třeba brát jako projekt, který se týká velké části obyvatel Českých Budějovic.
Lokalita, které se opatření týkají, má celoměstský význam, neboť je využívána obyvateli z různých
městských částí jako klidová a rekreační zóna. Stavba má být vybudována na veřejných pozemcích a za
veřejné peníze. V územním plánu je označena jako veřejně prospěšná stavba. Z toho dovozujeme, že
by měla být ve veřejném zájmu. Jak byl tento veřejný zájem zjišťován, jak byl vyhodnocen a jak je
respektován? Na tyto otázky hledáme spolu s mnoha občany odpovědi na odpovědných místech zejména v zastupitelstvu a na úřadu města.
Své hlavní argumenty proti navrženému řešení PPO jsme shrnuli v petici zastupitelstvu města
České Budějovice a přednesli je na zasedání zastupitelstva, které se konalo 29.6.2015. Bod, ve kterém
zastupitelstvo toho dne mělo jednat o smlouvě mezi městem, Povodím Vltavy a Ministerstvem
zemědělství o spolufinancování 1.etapy PPO, byl stažen z programu jednání. Zastupitelé tak vyšli vstříc
požadavku části veřejnosti vyjádřenému v petici.
Vážený pane generální řediteli, i na Vás se obracíme se žádostí o pozastavení realizace výše
uvedených protipovodňových opatření na řece Malši a podrobení celé kauzy důkladné veřejné diskuzi.
Cílem veřejné diskuze by mělo být nalezení zásad přijatelného řešení pro co nejširší veřejnost.
Nalezenými zásadami by pak bylo dobré řídit se při dalším postupu.
Text petice uvádíme na straně 2 tohoto dopisu. K dnešnímu dni petici podepsalo přes 2700
občanů.
V listinné podobě zasíláme poštou.
Děkujeme a s pozdravem, petiční výbor:
Tomáš Mráz, Karla Buriana 3, 370 01 České Budějovice
Petr Hlinka, Budovcova 1, 370 01 České Budějovice
Vladimír Medla, Na Nábřeží 13, 370 01 České Budějovice

PETICE ZASTUPITELSTVU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Město České Budějovice hodlá provést protipovodňová opatření na řece Malši.
Na 1.etapu je vydáno pravomocné stavební povolení. Tato etapa zahrnuje park na pravém
břehu Malše, od Malého jezu ke Kaplířově ulici. Spočívá mimo jiné v odbagrování (snížení o
1,5 až 2,0 m) pravobřežní louky spojeném s pokácením stromů. Práce by měly začít na podzim
2015.
My, níže podepsaní občané, považujeme toto řešení protipovodňové ochrany za špatné.
Zásadním způsobem k horšímu změní krajinný ráz dotčeného území - jde přitom o jedno z
nejcennějších území Českých Budějovic, neboť se jedná o jedinečnou městskou rekreační
lokalitu kultovního významu. Navržené řešení má velmi sporný protipovodňový efekt. Proti
povodním jako v roce 2002 přilehlá území neochrání a menší povodně, pokud si pamatujeme,
ze stávajícího koryta v dotčeném úseku nevystoupily. Odbagrováním louky může dojít k
narušení stability nově vzniklého svahu, což by mohlo vést k zásadnímu poškození přilehlých
domů, komunikací a vedení.
O protipovodňových opatřeních na řece Malši se jedná již téměř dvacet let. Během té doby
nebylo v zásadě k námitkám a připomínkám kritické laické i odborné veřejnosti přihlédnuto, ač
mnohé z nich nebyly vyvráceny.
My, níže podepsaní občané, se proto na vás, naše zastupitele, obracíme se žádostí,
abyste pozastavili realizaci výše uvedených protipovodňových opatření na řece Malši a
iniciovali širší veřejnou diskuzi, jejímž cílem by bylo nalézt zásady přijatelného řešení pro
co nejširší veřejnost a těmito zásadami se pak řídit při dalším postupu.
Petiční výbor:
Tomáš Mráz, Karla Buriana 3, 370 01 České Budějovice
Petr Hlinka, Budovcova 1, 370 01 České Budějovice
Vladimír Medla, Na Nábřeží 13, 370 01 České Budějovice

