
 

Memorandum starostů obcí k záměru průplavu Dunaj – Odra – Labe 

Trasa územní rezervy záměru výstavby průplavu Dunaj – Odra – Labe (dále DOL) prochází 

katastrálními územími obcí našich, sousedních a naším regionem. Již desítky let omezuje 

rozvojové využití území, je limitujícím prvkem pro umístění strategických regionálních a 

liniových staveb (dálnice, železnice). Nákladné studie a hodnocení neprokázaly smysluplnou 

proveditelnost a zejména efektivitu záměru. Řada z nás a našich předchůdců ve vedení obcí 

žádala o vypuštění územní rezervy záměru DOL z územně plánovacích dokumentů na krajské 

a celostátní úrovni.       

Z veřejně dostupných informací z médií jsme se dozvěděli o nové studii a vyhodnocení záměru 

DOL s pozitivním ekonomickým výsledkem a částečnou změnou trasy. 

Studie proveditelnosti má být na podzim připravena k projednání vládou ČR s návrhem na 

pokračování přípravy projektu a předpokladem zahájení výstavby ještě koncem tohoto 

desetiletí.  

 

My, níže podepsaní starostové  

- jsme zneklidněni přípravou rozhodnutí vlády o záměru, který zásadně ovlivní a zasáhne do 

námi spravovaného území, aniž s námi byl rozsah dotčení území záměrem projednán nebo jsme 

byli alespoň o navrhovaném obsahu záměru oficiálně informováni. Je nepochybné, že příprava 

a realizace záměru zasáhne do samosprávám obcí zákonem svěřených kompetencí (zejména 

§35 odst. 2 č. 128/2000 Sb.)    

- nesouhlasíme s tím, že koridor podle záměru vede napříč některými obcemi, které boří a 

rozděluje 

- obáváme se, že příprava stavby, její realizace a provoz průplavu nepříznivě ovlivní přirozené 

povrchové toky a oběh podzemních vod s vážnými důsledky pro využívané zdroje pitných vod. 

Může způsobit pokles hladiny vody ve studnách obcí a občanů. Zajištění dostatku průplavní 

vody je v kolizi již se současným napjatým stavem potřeb a využitím přírodních vod. V situaci 

zrychlených klimatických změn s očekávanými častějšími a dlouhými periodami sucha 

považujeme záměr s nemalým navýšením nároků na vodu za hazard.  



- za vysoce nepříznivý faktor záměru považujeme rozdělení našeho území a jeho 

komunikačních a sociálně-ekonomických funkčních celků průplavem, stejně jako omezení 

celkové prostupnosti oblasti 

- nejsme ztotožněni s narušením a změnou krajinného rázu, kterou způsobí až desítky metrů 

vysoká betonová liniová stavba průplavu a jeho doprovodné stavby 

- upozorňujeme, že ztráta tisíců hektarů kvalitní zemědělské půdy vyvolaná záborem stavby 

průplavu není žádoucí 

Žádáme vládu, aby jednání o pokračování přípravy záměru zahájila až po projednání 

možných důsledků záměru DOL se všemi dotčenými obcemi a do doby vyřešení zásadních 

námitek obcí nepřijímala rozhodnutí o pokračování přípravy.  

Navrhujeme, že pokud nebude prokázán zcela nezpochybnitelný přínos záměru DOL pro 

naši zemi, obce a občany, aby došlo k vypuštění chráněné územní rezervy pro průplav 

DOL ze všech územně plánovacích dokumentů a ukončení financování přípravy záměru.               

 

Podepsaní starostové:  

1. Miloslav Přikryl, starosta, Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj  

2. Milan Pyšný, starosta, Radvanice, Olomoucký kraj 

3. Marta Koubková, starostka, Polom, Olomoucký kraj 

4. Kamil Malenda, starosta, Rokytnice, Olomoucký kraj 

5. Jaroslav Vrtělka, starosta, Buk, Olomoucký kraj  

6. Jana Habáňová, starostka, Kokory, Olomoucký kraj  

7. Libor Helis, starosta, Odry, Moravskoslezský kraj  

8. Věra Pumprlová, starostka, Císařov, Olomoucký kraj  

9. Miroslava Zavadilová, starostka, Majetín, Olomoucký kraj 

10. Tomáš Machýček, starosta, Jeseník nad Odrou, Moravskoslezský kraj 

11. Jaromír Otáhal, starosta, Citov, Olomoucký kraj  

 


