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Jméno / Název firmy: Antonín
Příjmení: Hostina
Titul: Mgr.
Datum narození / IČ: xxx
Ulice a č.p.: xxx
Město: Lanžhot
PSČ: 691 51
Telefon: xxx
E-mail: xxx
Předmět žádosti: Protipovodňová ochrana, „ Zprůtočnění slepého ramene KYJOVKY“
V roce 2006 byl firmě A.KTI, s.r.o.,
 Jedlička, L. – Zlatuška, K., (fy. A.KTI, s. r. o., Brno), Zprůtočnění slepého ramene KYJOVKY
(k.ú. Lanžhot). DUR. Objednatel: Město Lanžhot, 2006
Obsah žádosti – zodpovězení níže uvedených otázek:
-

-

-

-

Zadání projektu znělo , „Zprůtočnění slepého ramene KYJOVKY“, mám tomu rozumět, že
slepým ramenem Kyjovky je Zavezený járek?
Na zasedání Rady města v roce 2005 se jednalo o první etapě kolem Šlajse, původním
korytem Kyjovky, součástí čehož mělo být vybudováním přírodního koupaliště v prostoru
škvárového hřiště Na Šlajse. Došlo tu ke změně?
V Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla, „Protipovodňová ochrana města Lanžhot – II.
etapa“, vedeném pod č.j.: MUBR 10512/2011 SO 01 - se píše pouze - Zprůtočnění slepého
ramene Kyjovky. Stavba začíná ve vodní nádrži pod druhým mostem silnice II/425 Lanžhot
státní hranice. Nechápu smysl?! Ve kterém místě se bude staré koryto řeky Kyjovky napojovat
na Zavezený járek?
Co si mám představit pod pojmem I. etapa? Byla vůbec nějaká etapa č. I.?
15.12.2005 zastupitelstvo schválilo revitalizace járků, ale nikde se nepíše o protipovodňové
ochraně města. Jakým způsobem se z revitalizace stala protipovodňová ochrana města ?
Pane starosto chcete mi tvrdit, že zavezený járek uchrání Lanžhot před povodněmi , jaké byly
v roce 1997 a v roce 2006?
Stručná odpověď:
ano, Zavezený járek je slepým ramenem Kyjovky.
toto bude samostatný projekt, zatím se neřeší.
Zavezený járek se bude napojovat na Kyjovku přes Ratajku. Ratajka byla myšlena, jako první
etapa, kterou na své náklady udělal pan Šesták. Druhá strana Zavezeného járku bude napojena
na Kyjovku na Bačovské.

-

V roce 2007 zastupitelstvo schválilo projekt Protipovodňová ochrana Lanžhot. Projekt
revitalizace Zavezeného járku je součástí PPO.

-

Zavezený járek nemůže chránit Lanžhot před povodněmi. Voda z Kyjovky se bude přepouštět
přes Ratajku a Zavezený járek zpět do Kyjovky, popřípadě do lesa na Bačovské.
Kdo zodpověděl:

Hrnčíř František
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