
Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu
petičním, adresovaná primátorovi města Plzně, náměstku primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí města Plzně, Radě a Zastupitelstvu města Plzně

My, níže podepsaní, požadujeme, aby město začalo řešit úbytek vody v Bolevecké soustavě rybníků
přivedením dešťové vody ze sídliště nad Boleveckou soustavou.

Se znepokojením sledujeme snahu o dopuštění Boleveckého rybníka vodou mimo povodí rybníků tak, jak to zvažují
některé varianty Studie možností zlepšení vodohospodářské bilance v povodí Boleveckého potoka. Jde sice o řešení
rychlá, zato ale neřeší pravou příčinu problému, které má celá Bolevecká soustava rybníků. Tou je totiž odvod dešťové
vody ze sídliště nad Boleveckou soustavou mimo její povodí.

Je třeba, aby město vyvinulo skutečné úsilí k nápravě nepřirozeného a neudržitelného stavu nejen Boleveckého
rybníka, ale celého povodí Bolevecké soustavy, a to přirozenou cestou: 

 oddělováním dešťových vod před jejich nátokem do jednotné kanalizace, 

 odpojením podzemních vod napojených na kanalizaci, 

 vymezením přirozených svodnic, 

 na sídlišti využíváním dešťové vody v místě dopadu (zeleno-modrá infrastruktura).

V souvislosti  s  tím  je  potřeba,  aby  město  důsledně  využívalo  Koncepci  odtokových poměrů  města  Plzně  a
následně zpracovalo a schválilo městské Standardy nakládání se srážkovou vodou.

Tím postupně docílíme nejen většího  přítoku srážkových vod do celé  Bolevecké soustavy rybníků, ale předejdeme
smíchání srážkových a odpadních vod během intenzivních srážek, kdy pak nepřečištěné odpadní vody tečou rovnou do
Berounky. Využíváním srážkové vody v místě dopadu nejen odlehčíme srážkové či jednotné kanalizaci, ale zároveň i
ovlivníme teplotu a vlhkost vzduchu na sídlišti  během letních dní. Sídliště se tak stane příjemnějším a zdravějším
místem k bydlení.
 
My,  níže podepsaní,  vyzýváme město,  aby urychleně začalo řešit příčinu problému úbytku  vody v celé  Bolevecké
soustavě rybníků a k řešení systematicky preferovalo varianty přirozené. Jde o varianty pomalé, avšak trvale udržitelné
a prospěšné jak pro člověka, tak přírodu.

V Plzni dne 1. 2. 2022 
Za petiční výbor: 

 Bc. Jitka Kylišová, spolupředsedkyně Strany zelených Plzeňského kraje, zmocněnkyně výboru
 RNDr. Lucie Hemrová, Ph.D., přírodovědkyně, zmocněnkyně výboru
 Mgr. Petr Pelcl, Kontrolní skupina.cz

Jméno Příjmení Město PSČ

Vyplněné petiční archy prosíme doneste do 31. 7. 2022 do Univerzitní kavárny Družba
(Sedláčkova 19, Plzeň). Děkujeme.


