
 

Český rybářský svaz, z.s.                           
místní organizace Žehuň 
IČO: 47528630 
Žehuň 136  PSČ: 289 05 
 

 

Č.j.: 11/2022 

Zápis z mimořádné výborové schůze   

MO ČRS Žehuň  

konané 25.11.2022 v Dobšicích od 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Mgr. Oldřich Novotný, Ing. František Malý, Pavel Bohatý, Pavel Bořek, 

Omluveni: Jakub Syrový, Luboš Vondráček 

Hosté: Jan Psota 

 

Program:  

1) Řešení nahromaděného sedimentu v toku řeky Cidliny z důvodu revitalizace 
Žehuňského rybníka – postup a kroky MO Žehuň vůči investoru akce 
 

Jednání zahájil předseda Ing. Jedlička. Situace s nahromaděným sedimentem v toku řeky Cidliny se 
znovu opakuje a je mnohem horší, než tomu bylo na jaře roku 2022. Sedimentem je prakticky ucpáno 
koryto řeky Cidliny u mostu v Dobšicích i směrem k Badrům. Mlýnská strouha od obce Žehuň, je také 
silně zanešena. Přítomní členové výboru a hosté celou věc prodiskutovali s jasným výsledkem, jako MO 
Žehuň nelze tuto situaci tolerovat. Bude podán znovu podnět na prošetření celého stavu a žádost o 
odstranění nahromaděného sedimentu. Podnět bude adresován ČIŽP, MěÚ Kolín, MěÚ Poděbrady, 
Krajský úřad Středočeského kraje, Agentura ochrany přírody a krajiny + na vědomí Povodí Labe, Obec 
Žehuň, Obec Dobšice a společnost Kinský dal Borgo. Tuto situaci nelze přehlížet a musí se vyřešit, kdo 
následně a kdy z vodního toku sediment odstraní. Předseda spolku Dobšané z. s., Mgr. Oldřich Novotný 
přítomným sdělil, že spolek Dobšané z. s., má ve svých stanovách mimo jiné i ochranu přírody a za 
tento spolek, bude v nejbližších dnech podáno trestní oznámení na PČR ve věci podezření na 
neznámého pachatele pro poškození a ohrožení životního prostředí vypouštěním bahenního kalu a 



usazenin ze Žehuňského rybníka. Zpracováním podnětu na výše uvedené orgány a instituce, byl 
pověřen Ing. Malý, Mgr. Novotný, P. Bořek a Ing. Jedlička. 

 

Příští řádná schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 02.12.2022 v Dobšicích od 18:00. 

 

Ing. Ondřej Jedlička v.r.                                                                      Pavel Bořek v.r. 

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


