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OKRM/115/2016/Z/1

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 7. jednání komise rady města pro životní prostředí konaného dne 

21. 9. 2016

Přítomni: Ing. Michal Boháč, DiS., Mgr. Pavel Kadlus, RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., 
RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. Libor Matoušek, RNDr. Karel Roháček, CSc., 
Adam Truszyk, Luděk Volf, Marie Žvaková

Omluveni: Jan Mach, Mgr. Jan Ptáčník

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Petr Holický

Schválený program:

1. zahájení

2. současná situace kolem protipovodňových opatření na Malši 
Přijato usnesení č. 12/2016 (10 - 10,0,0)
Předseda Komise Michal Kohn informoval členy komise o setkání se sdružením 
„Zachraňme Malák“.
Ing. Holický informoval o aktuální situaci ohledně protipovodňových opatření (PPO) na 
Malši. Aktuálně nelze stavbu plánovaných PPO spustit kvůli plnění zákonných lhůt 
a nemožnosti financováním strany města. Situace se v zásadě vrací cca do let 2003/4.
Dr. Roháček vznesl dotaz, zda je dno koryta Malše pravidelně prohrabováno.  Komise 
vzala informace Ing. Holického na vědomí a bude situaci okolo PPO na Malši nadále 
sledovat. Následovala diskuse o nutnosti řešit celý tok Malše komplexně, tedy ne jen 
vybraný úsek na území města.

3. informace o stavu jednotlivých projektů dotovaných z prostředků města (členové komise)
Členové komise informovali o průběhu projektů dotovaných z prostředků přidělených 
radou města. Předseda Kohn informoval o současném stavu projektu záchrany vybraných 
lokalit a areálu ptačí rezervace Vrbenské rybníky řešeného s dotací mimořádnou dotací 
města. Prozatím bylo vyplaceno spoluřešiteli Gymnáziu Jírovcova 50 000 Kč na zajištění 
projektu, zbytek financí půjde přes firmu Lesy a rybníky na větší terénní práce, které 
začnou po skončení vegetační sezóny.
Členové komise vzali informace na vědomí.

4. různé
·       Informace o konání "Dne bez aut" na Náměstí Přemysla Otakara II.  
        22.9.2016
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·       Diskuse o nově řešeném parkování v ulici Skuherského, zda zajížděním
        autobusů k hotelu nedošlo zhoršení životního prostředí tamních obyvatel.
·       Dotaz Dr. Roháčka, zda je dostupná mapa rozmístění kontejnerů na tříděný 
        odpad.
·       KŽP žádá radu města o poskytnutí výsledků měření ekologické zátěže 
        rybníků ve Vrátě, jsou-li už nějaké k dispozici. Případně aby rada města 
        KŽP informovala, kdy výsledky k dispozici budou.
  

5. závěr

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

7. jednání komise rady města pro životní prostředí bylo ukončeno v 18:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: současná situace kolem protipovodňových opatření na Malši 

komise rady města pro životní prostředí přijala   u s n e s e n í   č. 12/2016:

komise rady města pro životní prostředí

ž á d á
radu města, aby jí průběžně informovala o stavu přípravy projektu protipovodňových opatření na 
Malši.

V Českých Budějovicích dne 21. 9. 2016

Zapsal(a): RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., člen komise

Ověřil(a): RNDr. Michal Kohn, CSc.

RNDr. Michal Kohn, CSc.
předseda komise


