KAUZA: PÍSKOVNA V ČAVYNI
informační kampaň Vodňany žijou, o.s. za podpory Nadace VIA
ÚVODNÍ SLOVO
Mezi hlavní aktivity našeho občanského
sdružení, Vodňany žijou, patří zájem
o dění ve Vodňanech. Jsme přesvědčeni,
že pro důstojný život v našem městě,
které máme rádi a na kterém nám
záleží, je důležité, aby se zásadní
problémy místa, kde žijeme, řešily
podle práva, ekonomicky výhodně pro
město a jeho rozvoj a v neposlední řadě
s úctou k životnímu prostředí. Zároveň
je nutné, aby obyvatelé Vodňan byli
pravdivě informováni a zapojováni
do diskuse. Kauza pískovny v Čavyni,
tedy v místní části Vodňan, způsobuje
pochybnosti, zda vůbec některé výše
uvedené zásady byly vedením města
respektovány. Proto se chceme pokusit zvýšit informovanost občanů Vodňan
o tomto problému, zapojit je do diskuse a hledat možná řešení. Věříme,
že tak přispějeme k posílení občanské
společnosti ve Vodňanech.
Pavel Janšta
politolog, předseda Vodňany žijou, o.s.

CHRONOLOGIE KAUZY
24.4.2006 Na jednání zastupitelstva
města předložen:
a) dopis ze dne 15.3.2006, kterým se
pan F.Jampílek jako fyzická osoba obrátil
na Městský úřad s nabídkou na spolupráci s městem Vodňany v rámci dobývání
nevýhradního
ložiska
štěrkopísku;
v dopise se uvádí, že „celkový uvažovaný
rozsah těžby v katastru města Vodňany
je cca 30 – 50 ha, doba těžby cca 10 let“

b) schválen návrh Smlouvy o spolupráci s těžební organizací František
Jampílek; při jednání starosta Václav
Heřman prohlásil, že „...předpokládaná
hloubka těžby štěrkopísku: 10-12 m, plocha 60 ha, pracovní příležitost pro 10-20
občanů.“ V zápisu z jednání zastupitelstva je možné pouze zjistit, že pro Smlouvu
o spolupráci se vyslovilo 12 zastupitelů,
7 se zdrželo, 2 omluveni – nehlasovalo se
jmenovitě.
3.5.2006 podepsal starosta Smlouvu o
spolupráci s těžební organizací František
Jampílek
19.5.2008 při posuzování vlivů
záměru „Čavyně – těžba písku“ na ŽP
v zasedací místnosti Městského úřadu
ve Vodňanech zaznělo, že původně byl
předložen záměr, ve kterém se uvažovalo
s dotčením ploch o výměře 140 ha;
v popisu záměru v dokumentaci EIA se
objevilo vymezení 123 ha a 15 let těžby,
což je dvojnásobek toho, co zaznělo na
jednání zastupitelstva města
8.9.2008 Ing. V. Blaščák na jednání
zastupitelstva města navrhl doplnění
programu jednání o bod „Vyhlášení
místního referenda k těžbě štěrkopísku
na pozemcích města Vodňany“. PRO
doplnění se vyslovili: Ing. J. Janšta, Ing.
V. Blaščák, J. Kubička, Ing. M. Šnajdar,
Mgr. S. Podlaha, MUDr. V. Pelíšek,
K. Burda, PROTI byl: MUDr. Z. Kecske-

méthy, ZDRŽELI SE: V. Žák, Z. Hanus,
Ing. J. Faktor, M. Svatek, Ing. B. Vykusová, CSc., RNDr. I. Přikryl, Ing. I. Svatoš,
V. Bezděkovský, PhDr. A. Cepáková,
V. Heřman. Návrh na doplnění programu tak nebyl přijat.
24.9.2008
na
základě
žádosti
zastupitelů Ing. V. Blaščáka, Ing. J. Janšty,
K. Burdy, MUDr. V. Pelíška, J. Kubičky,
Mgr. S. Podlahy, Ing. M. Šnajdara se
uskutečnilo jednání zastupitelstva města
s jediným bodem programu „Projednání
návrhu na vyhlášení místního referenda k těžbě štěrkopísku na pozemcích
města Vodňany.“ PRO návrh na konání
místního referenda se vyslovili: Mgr.
E. Kubelka, MUDr. V. Pelíšek, B. Chán,
T. Mayer, Mgr. S. Podlaha, J. Kubička,
Ing. V. Blaščák, Ing. J. Janšta, Z. Hanus,
Ing. B. Vykusová, CSc, PROTI: M. Svatek,
ZDRŽELI SE: PhDr. A. Cepáková,
V. Heřman, Ing. J. Faktor, V. Bezděkovský.
NEPŘÍTOMNI: K. Burda, MUDr.
Z. Kecskeméthy, RNDr. I. Přikryl, Ing.
I. Svatoš, V. Žák, Ing. M. Šnajdar. Návrh
nebyl přijat.
Jaro 2009 neúspěšný pokus o místní referendum – nepodařilo se získat
dostatek hlasů obyvatel, aby město
povinně vypsalo místní referendum.
Jaro 2010 začaly přípravné práce pro
archeologický výzkum a také stavba sociálního zařízení.
(red)

VÝVOJ KAUZY V BODECH
DUBEN 2006

TĚŽAŘI PŘICHÁZEJÍ S NABÍDKOU

KVĚTEN 2006

STAROSTA PODEPISUJE SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

ČERVEN 2008

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POSUZUJE VLIV ZÁMĚRU TĚŽBY

ZÁŘÍ 2008

ZASTUPITELÉ DVAKRÁT NEÚSPĚŠNĚ VYHLÁŠUJÍ REFERENDUM

JARO 2009

OBČANÉ SE NEÚSPĚŠNĚ POKOUŠEJÍ O VYHLÁŠENÍ REFERENDA

JARO 2010

TĚŽAŘI ZAHAJUJÍ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

KDE JE PROBLÉM?
Zásadní problémy těžby štěrkopísku v Čavyni,
o který se zajímají i média (především Český
rozhlas České Budějovice), jsou podle nás,
Vodňany žijou, o.s., následující:
1/ Manipulace s čísly:
V původním dopise od těžařů
zástupcům města, se uvádí, že by se mělo
těžit na ploše 30 - 50 ha a to po dobu asi
10 let. V popisu záměru v dokumentaci
EIA se objevilo mnohem širší vymezení
(123 ha a 15 let těžby). Námi oslovený
pan zastupitel Ing. Viktor Blaščák se
domnívá, že celá smlouva je od počátku
NEPLATNÁ.
2/ Těžba je pro město nevýhodná:
Cena ložiska je podle jednoduchého

výpočtu od 825 mil Kč do miliardy a půl
(500 000 t ročně X cena nejlevnějšího
štěrkopísku 110 Kč/t nebo nejlepšího
200 Kč/t po dobu 15ti let těžby). Těžaři
uvádějí jako jeden z hlavních argumentů
výhodnost pro město a jeho obyvatele
s tím, že po vydání povolení dostane
město samotné jednorázově 2 mil korun
a pak 500 tisíc/rok těžby + materiál za
100 tisíc Kč za každý rok těžby + zdarma po vytěžení vzniklá jezera. Po sečtení
zjistíme, že město má dostat za 15 let
prachu a hluku 11 mil + jezera, což je při
minimální ceně 825 mil Kč směšné.
3/ Těžaři se soudí:
Firma František Jampílek vede mj.
soudní spor s obcí Keblice, kde měla

těžit. Teď požaduje firma po obci náhradu
71 mil Kč.
4/ Chybí dohled nad plněním podmínek OŽP JČK:
Odbor životního prostředí Jihočeského
kraje vydal souhlasné stanovisko s tím,
že před těžbou/během těžby/po skončení
těžby musí být splněno 64 podmínek
(např. auta nesmí jezdit přes Vodňany).
Otázkou je, kdo je bude kontrolovat
a vymáhat?
5/ Těžba na půdě nejlepší bonity:
Jako zásadní se jeví 6 ha, které vlastní
město. Jsou to pozemky té nejlepší bonity. Proto by neměly být vyjmuty ze
Zemědělského půdního fondu, a proto
by se na nich ani nemělo těžit.
(red)

„SMLOUVA JE V NĚKTERÝCH SVÝCH ČÁSTECH NEPLATNÁ”
a další závažná zjištění uvádí ve své analýze Ekologický právní servis
Ekologický právní servis (EPS) je
prestižní nezávislá nevládní organizace
právníků, která má bohaté zkušenosti
s hájením práv občanů a životního prostředí
v ČR. Jelikož je pro posouzení kauzy těžby
štěrkopísku klíčové posoudit Smlouvu
o spolupráci mezi městem a těžební organizací z hlediska práva, požádali jsme EPS
a jeho Právní poradnu o právní analýzu
Smlouvy. Třebaže jde o právní úvahy EPS
a nelze zaručit, že by dle nich rozhodoval
soud, jsou více než zajímavé.

• Závazek k podpoře v územním řízení
je podle našeho názoru v přímém rozporu s § 89 odst. 4 stavebního zákona,
který říká, že „obec uplatňuje v územním
řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce.“

K závazkům obce

• V řízení o vynětí ze zemědělského
půdního fondu obec ani není účastníkem
a není přípustné, aby zavázala úřad
k nějakému typu rozhodnutí nebo vydání
souhlasu. O tom rozhodují orgány státní správy v řízení v souladu se zákonem
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu.

Pokud jde o závazek města Vodňany
zajistit zapracování záměru těžby do
změny územního plánu, existují zde
dva názory. Podle prvního z nich je
taková smlouva od počátku neplatná, a to
s ohledem na svobodný mandát zastupitele podle § 69 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, podle něhož: Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v
souladu se svým slibem a není přitom vázán
žádnými příkazy.
Pokud se tedy obec zříká práva
a povinnosti zastupitelů vyjadřovat postoje obce svobodně a s ohledem na zájmy
občanů obce, je takový závazek v rozporu
se zákonem a smlouva je neplatná s ohledem na § 39 zákona č. 40/1964 Sb.
Existuje také druhý názor, podle
něhož takovou smlouvu sice lze platně
uzavřít, ale obec se jí vystavuje riziku, že
nastanou okolnosti, kdy se plnění stane
nemožným.
Dále se obec ve smlouvě zavazuje podpořit
záměr těžby v několika řízeních.
• V proceduře EIA se obec vyjadřuje
k dokumentaci podle § 8 odst. 2 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů. Ten
přímo nestanoví požadavek, že vyjádření
nesmí být ovlivněné jinými zájmy než
zájmy obce, domníváme se ale, že obec
má hájit veřejný zájem již na základě
zákona o obcích (§ 2 zákona o obcích)
a každý zastupitel má hájit zájmy občanů
obce (§ 83 zákona o obcích).

• Pokud jde o závazek k podpoře při
povolování dobývání ložiska, zákon o
hornické činnosti nestanoví výslovně povinnost obce hájit přitom zájmy občanů
obce, dovozujeme to však ze zákona
o obcích – viz výše.

V souvislosti se závazky obce bychom
ještě rádi upozornili na jeden nedostatek
smlouvy, který opět může zapříčinit
její neplatnost, a to je neurčitost. Není
totiž zřejmé, co znamená, že obec záměr
podpoří. Tuto formulaci lze vykládat
několika způsoby, a to jednak tak, že obec
bude jakožto účastník řízení vyjadřovat
zájmy investora namísto zájmů občanů
obce (popř. že jako účastník podá odvolání, pokud dané rozhodnutí nebude vydáno v I. stupni), jednak tak, že přímo
bude ovlivňovat rozhodování úřadu
(korupce). Druhá možnost je přitom
zjevně protiprávní a zakládá neplatnost
již z tohoto důvodu.

K závazkům těžební společnosti
Odkládací podmínka, která váže zisk
2 milionů až na vydání povolení, vytváří
riziko střetu zájmů osob, které o něm
budou rozhodovat, a potvrzuje naši
domněnku, že „podporou“ je třeba
rozumět ovlivnění činnosti příslušného
úřadu, který má rozhodnout. Tato částka
zde tedy figuruje jako jakýsi úplatek,
který je protiprávní a zakládá neplatnost

přinejmenším této části smlouvy.
Za úvahu by také stála otázka, zda
se uvedená katastrální území nacházejí
všechna na území města Vodňany. Pokud
by tomu tak nebylo, předpokládáme, že
není možné, aby město jakkoli zavazovalo k obdobné spolupráci další obce
(Číčenice) nebo aby přislíbila nakládání
s jejich územím.

K rozsahu a délce těžby

Z přiložených materiálů jsme zjistili, že
návrh smlouvy zněl na 30-50 ha a dobu
těžby cca 10 let. Samotná smlouva však
žádné vymezení tohoto typu neobsahuje
a v popisu záměru v dokumentaci EIA
se objevilo mnohem širší vymezení (123
ha a 15 let těžby). Domníváme se, že
rozhodné je pouze vymezení ve smlouvě,
která o rozsahu těžby vůbec nehovoří.
Smlouva, tak jak je napsaná, tedy patrně
zavazuje obec podporovat záměr těžby
v jakémkoli rozsahu, protože rozsah zde
není specifikován.
Pokud zastupitelstvo schválilo jinou
podobu smlouvy ( v určitém rozsahu), je
možné, že starosta překročil svou pravomoc, pokud podepsal smlouvu s obecně
definovaným závazkem. Pro vyřešení
této otázky je rozhodné, zda lze uvedenou smlouvu podřadit pod některý
smluvní typ uvedený v § 85 zákona
o obcích (smlouvy, pro které je nutný
suhlas zastupitelstva). Domníváme se,
že pod žádný smluvní typ tato smlouva
nespadá. Ostatní rozhodnutí v samostatné působnosti pak podle § 102 odst.
3 zákona o obcích zabezpečuje rada obce.
Pokud v obci Vodňany je zvolena rada
obce, lze smlouvu neschválenou radou
považovat za neplatnou.
Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že podle
našeho názoru je smlouva minimálně
v některých svých částech neplatná.
Ekologický právní servis, EP, 20.8.2010
(redakčně zkráceno)

KOLIK PENĚZ MŮŽE TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU PŘINÉST PODLE KAMILA SOCHORA
ČÁSTKA Z TĚŽBY PRO VODŇANY
PO 1 ROCE (V KČ)

ČÁSTKA Z TĚŽBY PRO VODŇANY
PO 15 LETECH (V KČ)

NA ZÁKLADĚ SOUČASNÉHO STAVU

600 000 + jednorázově 2 000 000

11 000 000

NA ZÁKLADĚ MOŽNÉHO STAVU PŘI
ZŘÍZENÍ REVITALIZAČNÍHO FONDU

6 000 000

90 000 000

29 000 000

435 000 000

NA ZÁKLADĚ MOŽNÉHO STAVU
PŘI PŘEVZETÍ TĚŽBY MĚSTEM

NÁZORY OBČANŮ

SLOVO ODBORNÍKA
Na ekonomickou (ne)výhodnost pískovny
Jelikož usilujeme o nezávislé posouzení celého
problému, oslovili jsme zkušeného odborníka,
konstruktéra těžních strojů Kamila Sochora. Zde uvádíme výtah z jeho analýzy.
Cena štěrkopísku se od těžebních
společností ke stavebním velkoobchodům
pohybuje dle frakce od 70 - 200 Kč/1
tunu. Čím vyšší frakce, tím vyšší cena.
Při průměrné ceně cca 120 Kč/1 t a při
těžbě 500 000 t/1 rok je možné získat
500 000 x 120 = 60 mil Kč/1 rok.
Při nákladech na zaměstnance v
počtu do 10 osob jde o zhruba 3 mil
Kč. Uvážíme-li náklady na servis technického zařízení, palivo nebo spotřebu
el.energie, jde o cca 10 mil Kč. Náklady
na pronájem celého komplexu by činily
145 000 Euro (145000 x 26 = 3 770 000
Kč).
V případě odpisování těžebního
zařízení nebo při využívání již použitého
těžebního zařízení lze mít náklady cca
ve výši dvojnasobné oproti pronájmu,
a to ve výši zhruba 8 mil Kč. Náklady na
dopravu štěrkopísku pomocí nákladních
aut do velkoobchodů se stavebním materiálem nebo do meziskladů stavebních
firem činí zhruba 10 mil Kč.
Z toho plyne, že celkové náklady
mohou být 3+10+8+10 = 31 mil Kč za
1 rok. Tedy celkový zisk těžební
společnosti může být 60 mil-31 mil=
29 mil Kč za 1 rok. Když z toho město
Vodňany získá pouze 500 000 Kč a (100
000/120 = 833 t štěrkopísku) za 1 rok,
tak je to docela dost málo. Hodnota
prvotní častky 2 mil Kč pro obec Čavyně
je také docela malá.
Myslím, že pokud se nepodaří zastavit
těžbu, tak jsem pro zřízení fondu,
formou
dodatku
ke
smlouvě,
kam by se odvádělo 5-6 mil
Kč/1 rok. Tento
fond vlastněný
z 50% městem Vodňany a z 50% těžební
společností by zajistil dostatek financí
pro revitalizaci krajiny. V případě těžby
trvající např. 5 let by fond měl k dispozici 25-30 mil Kč, což by pro revitalizační
zásahy nebo vybudování rekreačního
střediska postačovalo.
Dále je možné, že by město Vodňany
přes Vodňanské městské hospodářství
převzalo těžbu. Je i několik měst v ČR,
která provádějí sama těžbu. Stačí svolení
báňského úřadu a zajistit 2 vyškolené
pracovníky s osvědčením a pronajmout
si těžební zařízení. Pak by veškerý zisk
z těžby připadl městu Vodňany (t.j. cca
29 mil Kč/1 rok), který by se použil na
stavební projekty ve Vodňanech.

Co na těžbu říkají Čavynští?
Kauza těžby štěrkopísku má samozřejmě
svůj lidský rozměr. Jak například uvedla
provozovatelka prácheňského sanatoria
v reportáži pro Český rozhlas, „hlučnost,
prašnost a dopravní provoz by pro ně (seniory s Alzheimerovou nemocí, pozn.red.)
měly nedozírné následky.“ Další názory na
spornou těžbu zjišťoval od obyvatel Čavyně
Ondřej Šmíd, redaktor Píseckého deníku.

Vaculíkovi

Zájmové území určené k těžbě.

Práce na pískovně již začaly.

Bagry obsadily Čavyni.

Bez práce není písek.

Kamil Sochor

(Skriptum Těžební a zpracovatelské stroje
III., VŠB-TU Ostrava, Prof.Ing.Horst Gondek,
DrSc. a Doc.Ing.Arnošt Ševčík, CSc.)

Čavyňská krajina.

„Podvedli nás!,“ to je názor Liny a Emila
Vaculíkových. Jsou to aktivní důchodci,
kterým záleží na tom, kde bydlí a kde budou
bydlet jejich potomci. Vaculíkovi neskrývají
rozhořčení. “Za dvacet nebo pětadvacet let
tu mají být jezera, koupání, rybaření. Ale kdo
firmu donutí, aby pozemky věnovala městu
a postarala se o jejich udržování?” ptají se.
Zaráží je také, že na takový projekt byl
zpracován jediný posudek. “Zvykem je
nechat udělat u slušných firem aspoň dva
posudky, byť by jejich tvůrci měli stejný
názor. Takhle to budí dost velké pochybnosti.” říkají Vaculíkovi. “Navíc těžaři tvrdí,
jak se díky těžbě zlepší stav přírody. To je
k smíchu, jak někdo může tohle vydávat za
ekologickou stavbu?” Těžební firma podle
nich ani nemá ve svém oboru činnosti uvedenou težbu, takže bude muset najímat
další firmy. „Na koho se město obrátí, až
nastane problém? Každý bude přehazovat
odpovědnost na druhé. Už teď si lidé stěžují,
že silnice k Čavyni začíná být nebezpečná,
jezdí tam těžká auta celkem rychle. Znovu
se ptám, kdo za to nese odpovědnost?,” ptá
se pan Vaculík.

těžaři tvrdí, jak se díky těžbě
zlepší stav přírody. To je k smíchu,
jak někdo může tohle vydávat za
ekologickou stavbu?
Manžele se obávají i toho, že kvůli těžbě
ve vodě poklesne její hladina ve studních,
a že se naruší statika domů. “Domy stojí na
vodonosné vrstvě, ta když odteče, vznikne
tam prázdný prostor, který se propadne. Až
se náš dům začne hroutit, kam půjdeme?
Vsadil bych krk, že těžaři nám nepomůžou,”
říká Emil Vaculík.
Podle něj je nebezpečím i samotná vodní
plocha, která vznikne po ukončení těžby.
“Těžaři říkají, že to zabrání povodním. To je
úplná hloupost, to by jámy po těžbě musely
být prázdné, ale jak víme, budou plné vody.
A po vodní hladině se voda šíří mnohem
rychleji než po poli. Navíc u Čavyně je
plocha, kam se voda přirozeně rozlévá
při zvýšené hladině Blanice, což nebude
možné,” doplňuje Vaculík.

NÁZORY OBČANŮ (pokračování)
“Město s námi vůbec nekomunikovalo,
tak jsme se také snažili sbírat podpisy na
petici za referendum, podepsali ji skoro
všichni kromě těch, kteří prodali pozemky
na těžbu,” tvrdí Vaculík. “Lidé v Čavyni jsou
většinově proti, ale nepodařilo se sebrat
dostatek podpisů,” lituje Vaculík. ”Kdyby se
podařilo alespoň omezit rozsah těžby, byli
bychom rádi,” tvrdí manželé.

padesát let. Pár pískoven jsem viděl a tak
vím, jak to vypadá. Tady nám věší bulíky na
nos.“ Podle něj je smlouva napsaná tak, že
si těžaři budou moci dělat, co budou chtít.
„Na besedě říkali, že budou rýpat do osmi
metrů, za chvíli to zas změnili. Nebyli schopní ani říct, jak dlouho budou těžit. Dokud
tady bude písek, nikdo je odsud nedostane,
může to trvat i třicet let,“ obává se Hraba.

František Hraba

Čavyňák František Hraba se účastnil besedy
s těžaři a je ostře proti těžbě. „Myslím, že
je blbost likvidovat takové pole. Pěstovaly
se tu i plodiny, které nikde jinde u Vodňan
nerostly,“ tvrdí Hraba. Vzpomíná na besedu
s těžaři: „Předváděli nám, jak vysadili na
pískovnách po těžbě stromy a jak je to
všechno krásné. Ale to byly stromy staré

Pár pískoven jsem viděl a tak
vím, jak to vypadá. Tady nám věší
bulíky na nos.
„Aby zavřeli lidem ústa, postavili tady hřiště.
Ale to ať si strčí někam,“ říká rozhořčeně.
„Kdo ví, kdo si chtěl napakovat kapsy. Dnes

už je jasné, že se bude stavět další blok Temelína a kam asi bude chtít firma prodat
písek? Samozřejmě, že na Temelín,“ dodává
Hraba.

Štěpánkovi

Před třiceti lety koupili Štěpánkovi v Čavyni
dům. Dnes by si to mnohem lépe rozmysleli.
S těžbou, jejíž hluk k nim v pracovních dnech
doléhá, nesouhlasí a nemají z ní ani žádný
prospěch. „Žádné pole jsme neměli, takže
jsme ho ani nemohli prodat,“ říká František
Štěpánek s dcerou Věrou. „Těžaři přišli jen
za lidmi, od kterých chtěli koupit pole, nás
se nikdo na nic neptal.“ Štěpánkovi říkají, že
o těžbě se dozvěděli pozdě, když už pozemky byly prodány a o těžbě rozhodnuto. „Jsme
špatně informovaní, víme o tom málo,“
tvrdí.

SLOVO NA ZÁVĚR
Co dál s piskovnou?
Jak je již zřejmé, pochybností kolem

těžby štěrkopísku v Čavyni je opravdu
hodně. Snažili jsme se vám ukázat
několik rovin problému, především tu
lidskou, ekonomickou a právní. Má tato
kauza nějaké řešení? Místní referendum je možné, avšak s sebou nese riziko
žaloby o náhradu škody ze strany těžební
organizace, tak jak se to stalo v případě
Keblic. Dále přichází v úvahu žaloba na
neplatnost smlouvy, kterou by muselo
podat město. Navíc u neplatnosti
smlouvy by opět hrozila náhrada škody
podle § 42 Občanského zákoníku, po-

dle něhož každý odpovídá za škodu z
neplatného právního úkonu. Vedle těchto
nástrojů existují i řešení jiného rázu, která
naznačil pan Sochor ve svém příspěvku:
tedy buď zřízení revitalizačního fondu
nebo převzetí těžby městem Vodňany.
Netvrdíme však, že to jsou jediné
způsoby řešení. Proto chceme touto
informační kampaní vybudit občany
Vodňan k diskusi nad celou kauzou
a k hledání cest, jak se s ní vyrovnat.
Tato diskuse je obzvláště důležitá
s ohledem na blížící se komunální volby,
před kterými bychom měli pečlivě zhod-

notit dosavadní působení vedení našeho
města.
Kauzou pískovna v Čavyni se
budeme zabývat i nadále, stejně tak i
dalšími problémy ve Vodňanech. Pokud
tímto povzbudíme váš zájem o dění
ve městě, budeme moc rádi. Stejně tak
budeme vděční za vaše názory, návrhy
či jiné ohlasy k této kauze, které nám
můžete posílat na info@vodnanyzijou.cz
Lukáš Kraus
student práv, člen rady Vodňany žijou,
o.s.

Tato informační kampaň je financována za pomoci nadačního příspěvku Nadace VIA z prostředků programu Fond místního
rozvoje – rychlé granty, který pro tento účel získalo občanské sdružení Vodňany žijou.
Více informací včetně úplných analýz na: www.vodnanyzijou.cz

Informace o Vodňany žijou, o.s.

Informace o Nadaci VIA

Vodňany žijou o.s. je sdružení mladých lidí
z Vodnňan, Českých Budějovic a Prahy,
které vzniklo v dubnu 2010 s cílem oživit
kulturní a vůbec společenský život ve
Vodňanech a aktivizovat fungováníobčanské
společnosti. Členové sdružení jsou studenti
a čerství absolventi vysokých škol humanitních, společenskovědních, uměleckých
i lékařských oborů, kteří se na projektu
oživení města podílí nezištně a z vlastního
nadšení.

Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější
české nadace – od svého vzniku v roce 1997
podpořila více než 2 400 dobročinných
projektů částkou přesahující 210 milionů
Kč a je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v Čechách
a na Moravě.
Nadace VIA podporuje aktivní lidi, kteří
rozhýbávají komunitní život českých
měst a obcí, investuje do profesionality
a udržitelnosti českých neziskových
organizací a oživuje tradice dárcovství.
Nadace VIA pomáhá prostřednictvím grantů,
ale i promyšlenou nabídkou vzdělávání,
konzultací a koučinku.

