
Činnost petičního výboru Malše

Na přelomu února a března 2000 sestavil petiční výbor petici proti záměru výstavby
protipovodňové ochrany Havlíčkova kolonie - Mladé.

Složení petičního výboru:

Ing. Pavel Kolář, Na nábřeží 18, 370 01 Č. Budějovice
Eva Veselá, Plánská 3, 370 07 Č. Budějovice
Zdeněk Jiráň, Budovcova 3, 370 01 Č. Budějovice

Sled událostí:

 během prvních 14 dnů po zveřejnění petice bylo nasbíráno více než 2000 podpisů
občanů, odpor občanů proti likvidaci parku je masový

 10. března začal petiční výbor vyjednávat s náměstkem primátora panem Zdeňkem
Čápem ohledně  možnosti  šetrnějšího  řešení  protipovodňových  opatření  bez  vytvoření
pravobřežní bermy

 petiční  výbor  kontaktuje  významného  odborníka  na  vodohospodářské  úpravy
Ing. Jindřicha  Pohla  (dříve  Hydroprojekt,  Pragoprojekt)  pro  zajištění  odborné  pomoci
s návrhem šetrnějšího řešení

 22. března předává petiční  výbor Úřadu města  ČB a zastupitelům města petici,
kterou podpořilo celkem 2953 občanů 

 27.  března  předložena  redukovaná  varianta  protipovodňových  úprav,  která
nepočítá  s vytvořením  pravobřežní  bermy,  označená  jako  B  III-1/r  pro  posouzení  na
povodňovém modelu firmě Hydroinform a.s.

 5. dubna Hydroinform a.s. nedoporučuje šetrnější variantu, protože ji nepovažuje
za vhodnou pro dostatečnou ochranu

 6. dubna vedení města variantu B III-1/r odmítá jako méně bezpečnou
 6.  dubna  občané  na  veřejném  projednání  v sále  PK  JIH  bouřlivě  odmítají

navrhované úpravy, tj. vytvoření bermy a kácení stromů 
 14. dubna vydává petiční výbor Stanovisko č. 1
 20. dubna obdržel petiční výbor odpověď náměstka primátora pana Zdeňka Čápa

na  petici.  Město  souhlasí  s  výhradou,  že  navrhované  úpravy  nebyly  dostatečně
projednány s občany

 26. dubna na jednání petičního výboru na Katedře hydrotechniky Stavební fakulty
ČVUT  v Praze,  potvrzují  Ing.  Satrapa,  CSc.  a  Prof.  Ing.  Vojtěch  Broža,  DrSc.,  že
nepovažují  účelnost  vytvoření  pravobřežní  bermy  na  řece  Malši  za  dostatečně
prokázanou a doporučují hlubší posouzení.

 26. dubna pořádá vedení města ČB narychlo další veřejné projednání v Gerbeře,
kterého se petiční výbor účastní pouze formálně a zároveň zve spoluobčany na veřejné
zasedání zastupitelstva.

 27.  dubna na zasedání  zastupitelstva  je přijat  návrh usnesení  petičního výboru,
přednesený  PhDr.  Procházkou  (nezávislý),  aby  byl  opraven  výškopis  v povodňovém
modelu a bylo zadáno oponentní posouzení navrhovaných úprav, včetně alternativních
řešení, na Katedře hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze 

 28. dubna vydává petiční výbor Stanovisko č. 2
 10.  května  odesílá  petiční  výbor  dopis  radě  města  a  přednostce  OkÚ,  kde

upozorňuje na přijaté vládní usnesení č. 382, „Strategie ochrany před povodněni na území
ČR“

 10.  května  odesílá  petiční  výbor  spolu  s Ing.  J.  Pohlem  námitky  firmě
Hydroinform a.s. k zamítavému posudku varianty B III-1/r a žádá dopracování ve smyslu
připomínek

 11. května petiční  výbor vydává společné prohlášení (ROSA, JISOP, Jihočeské
matky, CALLA a petiční výbor) a spolupořádá tiskovou konferenci



V Č. Budějovicích, dne 11. května 2000 Ing. Pavel Kolář
zástupce petičního výboru


