PPO MALŠE I. etapa – tisková zpráva

Po zhruba šestnácti letech přípravy a veřejných diskusí bude letos na podzim zahájena
výstavba první etapy protipovodňových opatření na řece Malši v Havlíčkově kolonii. Celková
doba realizace je odhadována zhruba na 10 měsíců. Konkrétně vyplyne ze smlouvy
uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby.
Město České Budějovice zajistilo kompletní přípravu stavby, zakončenou pravomocným
stavebním povolením v minulém roce. Vzhledem k citlivosti lokality budoucího staveniště,
vynaložilo i nemalé prostředky na zpracování možných oponentních variant řešení. Dále
sledovaná varianta pak jako jediná (při splnění účelu ochrany) nezhorší současné průtokové
poměry v širším okolí Malše. Řešení bylo upraveno s cílem minimalizace zásahu do
biokoridoru, ovšem při nutném zachování parametru ochrany před stoletou vodou
s minimalizovanou rezervou.
Investorem je státní podnik Povodí Vltavy, který využije pro financování akce prostředky
z dotačního programu ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“.
Spoluúčast města bude 15% vynaložených prostředků od počátku přípravy. Posudkem
specialisty byla potvrzena vysoká rentabilita vložených prostředků v porovnání s možnými
škodami v potenciálně zaplaveném území.
Význam stavby je celoměstský. Nejde jen o ochranu Havlíčkovy kolonie. Jak bylo i prakticky
v roce 2002 ověřeno, záplavové vody od Havlíčkovy kolonie postupují dále do centra města
a přetékají dále do oblasti Pražského předměstí, které bylo nedávno velmi nákladně
zajištěno před hrozbou povodně od Vltavy. Dosud neochráněné centrum krajského města se
v současnosti stává v rámci České republiky již kuriozitou.
Stavba zasáhne území pravého břehu Malše v úseku mezi brouzdalištěm u Malého jezu po
ulici Kaplířovu. Ochranná zídka pak od tohoto území je vedena v trase před parkovištěm,
kolem točny MHD, po hraně ploch zahrádek až k dřevěné lávce přes Mlýnskou stoku. Hlavní
příjezd na staveniště bude přes parkoviště v ulici K. Buriana vedle točny MHD v Dukelské
ulici. Ulice Na Nábřeží bude během kratší etapy stavby šířkově omezena osazováním
ochranné zídky a přeložkou veřejného osvětlení podél zástavbě vzdálenějšího obrubníku
komunikace.
Nezbytný zásah do vegetace bude proveden mimo vegetační období. Naopak zemní práce
na úpravě složeného profilu koryta budou zakončeny v období vhodném pro okamžité
provedení sadových úprav, které zahrnou obnovu vegetačního pokryvu ploch, výsadbu keřů
a dřevin.
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