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ODS je proti výstavbě hrází v Pudlově?
Patnáct let od velkých povodní v roce 1997 to trvalo, než se začaly stavět 
protipovodňové hráze ve Vrbici. Důvodů pro dlouhou přípravu jistě byla 
celá řada, ale paradoxně teprve další povodně v roce 2010 přesvědčily 
některé vlastníky, aby dali souhlas se stavbou hrází na jejich pozemcích.

Před komunálními volbami v roce 
2010 se protipovodňová ochrana Pudlova 
stala velkým volebním tématem. Ochra-
na Pudlova před vodami z Odry souvisí 
také s pravobřežní ochranou Vrbické 
Stružky.  Místa tam není mnoho, takže 
lze chápat, že soukromým vlastníkům na 
pravém břehu Stružky za Ostravskou 
ulicí se průchod navržených hrází přes 
jejich pozemky nezamlouvá. Co chápat 
nelze, že  paní Nanková kritizuje navržené 
hráze nejen jako spoluvlastník pozemků, 
ale jako členka místní ODS, která se 
v předvolební kampani v roce 2010 
o hráze silně zasazovala.

Ve volebním programu ČSSD Bohu-
mín a jedním z hlavních cílů rady města 
byl závazek "fi nančně se podílet na pří-
pravách projektů pro vznik protipovod-
ňových hrází v Pudlově". Povodí Odry 
byl poskytnut se souhlasem všech zastu-
pitelů města příspěvek 2 mil. Kč na 
zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí na přípravu protipovodňové 
ochrany Pudlova. Nový územní plán již 
s výstavbou hrází počítá a ke zpřesnění 

průchodu budoucích hrází územím na-
pomohla také zpracovaná dokumentace. 

Neumím hráze projektovat a neumí to 
nikdo z vedení města, město není inves-
torem stavby hrází – to je role státu pro-
střednictvím státního podniku Povodí 
Odry.  Město nebude vyjednávat s vlast-
níky pozemků o ceně pozemků, ani od 
nich pozemky vykupovat, to je opět role 
státu. Můžeme jen morálně apelovat na 
vlastníky, zejména z řad bohumínských 
občanů, aby své pozemky na stavbu hrází 
prodali. Firma POYRY, která byla vy-
brána Povodím Odry, patří mezi velmi 
zkušené projekční fi rmy. Návrh pudlov-
ských hrází je reálným technickým 
a současně ekonomicky průchozím ře-
šením, ač se to některým vlastníkům 
pozemků může jevit jinak. 

  

V protipovodňové ochraně Bo-
humína si dáváme reálné a měři-
telné cíle, které průběžně plníme:

 ●  spolupracujeme s Povodím Odry na 
opravách hrází v Šunychlu, na náklady 

města jsme opravili několik vyústí do 
Bohumínské Stružky

 ●  pomáhali jsem Povodí Odry při výku-
pech pozemků ve Vrbici

 ● přípravu hrází v Pudlově jsme podpo-
řili 2 mil. Kč

 ● prosadili jsme vyčistění Bajcůvky 
v areálu štěrkoven a ve Starém Bohumí-
ně, správci toku jsme přispěli 500 tis. 
Kč, spolupracujeme (i fi nančně) na od-
stranění odtokové závady na ulici Slezské

 ●  vyčistili jsme odvodňovací příkop 
kolem rozvodny elektřiny v Pudlově, se 
správcem toku připravujeme další čistě-
ní Bajcůvky v Pudlově

 ●  prosadili jsem vyčistění Lutyňky v ob-
lasti Červína a aktivně spolupracujeme 
s Povodím Odry na přípravě navýšení 
levého břehu Lutyňky v Nové Vsi

 ●  připravujeme projekty na odvodnění 
zaplavovaných lokalit (např. lokality 
Petra Cingra a odčerpávání vod z okolí 
elektrorozvodny v Pudlově), některé již 
realizujeme (odvodnění lokality Kozí 
Rynek v Šunychlu, pročistění příkopu za 
Vrbickou ulicí ve Vrbici, vyčistění zat-
rubněné části Skřečoňského potoka).

Lumír MACURA, místostarosta (ČSSD)

POLITIKA

ZVEME VÁS NA MÍTINK ČSSD
11. října od 15.30 do 16.30 hodin 

na třídě Dr. E. Beneše v Bohumíně

Přijďte podebatovat s našimi kandidáty pro volby 

do Poslanecké sněmovny PČR a také s našimi zástupci ve vedení města. 

Čeká vás: dechovka, růže, balónky a propagační předměty.

Těší se na Vás Alfréd Michalík a Lubomír Zaorálek.

PODPOŘTE KANDIDÁTKU ČSSD I KANDIDÁTA NAŠÍ ORGANIZACE SVÝMI HLASY!

ING. ALFRÉD MICHALÍK znovu kandiduje na poslance PS PČR 
Během svého jedenáctiletého působení ve sněmovně udělal Alfréd Michalík pro naše 

město a celý region řadu záslužné práce. Výboru MO se jej povedlo přesvědčit, aby 

se znovu ucházel o místo v PS PČR. Jako třetí zástupce našeho okresu kandiduje na 14. 

místě kandidátky ČSSD v Moravskoslezském kraji. Podpořte jej!

Volte ČSSD, Váš hlas nepropadne
NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE 25. A 26. ŘÍJNA 2013 K PŘEDČASNÝM VOLBÁM 

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Nemám rád aroganci mocných, 
aroganci jediné strany, politiku 

jediné správné cesty, kde jiný názor na 
řešení problémů je okamžitě nazýván 
nepřátelským...
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