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Developer chce v Maloměřicích postavit sídliště. Lidé tak přijdou o pozemky, Brněnský deník, květen 

2022 
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1. Úpravy u řeky slouží developerovi, vadí lidem v Brně. Bojí se 

vyvlastnění 

Online ● impuls.cz/regiony (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2022, 6:06 ● Negativní 

Vydavatel: LONDA spol. s r. o. (cz-49241931) ● Autor: Oldřich Haluza ● Rubrika: Rádio Impuls - Jihomoravský 

kraj 

Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/protipovodnove-upravy-developer-svitava-brno-

vyvlastneni-spor.A220623_060605_imp-jihomoravsky_kov 

… vybudováním protipovodňové hráze zmizela záplavová zóna, jež může pomáhat při zvýšené hladině řeky.  „Její likvidace 

znamená, že v případě povodní se reálně zvýší možnost ohrožení majetku a zdraví lidí v okolí. Bude existovat pouze ochrana 

pro developerův pozemek bez navazujících protipovodňových opatření,“ vysvětluje místní obyvatelka Ludmila Kutálková s 

tím, že… 

2. Úpravy u řeky slouží developerovi, vadí lidem v Brně. Bojí se 

vyvlastnění 

Online ● idnes.cz/brno (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2022, 6:05 ● Negativní 

Vydavatel: MAFRA, a.s. (cz-45313351) ● Autor: Oldřich Haluza, Oldřich Haluza ● Rubrika: Brno - Brno - Zprávy 

Odkaz: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/protipovodnove-upravy-developer-svitava-brno-vyvlastneni-

spor.A220622_670593_brno-zpravy_krut 

…. Bude existovat pouze ochrana pro developerův pozemek bez navazujících protipovodňových opatření,“ vysvětluje místní 

obyvatelka Ludmila Kutálková s tím, že podklady pro výstavbu opatření developerem obsahují hrubé chyby.  Stavbu 

bytových a rodinných domů u Svitavy nazvanou Zelené nábřeží připravuje developerská společnost Kaláb. Val potřebný pro 

výstavbu bytů má… 

3. Brno upustilo od vyvlastnění pozemků. Ochrana před povodní je 

zatím nejistá 

Online ● brnensky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2022, 5:49 ● Negativní 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) ● Autor: Magdaléna Blažková, Magdaléna Blažková ● 

Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/brno-opustilo-od-vyvlastneni-pozemku-ochrana-pred-povodni-je-

zatim-nejista-20220.html 

… budou tvořit nový územní plán, aby pochopili naši situaci a vyšli nám vstříc," vyjádřila se k výsledku jednání zastupitelstva 

místí obyvatelka Ludmila Kutálková.  Na druhou stranu se ale místní obávají toho, že pokud v oblasti nebude vůbec žádná 

ochrana proti povodni, jejich majetek bude ohrožený. A to v důsledku výstavby protipovodňového valu výše na toku… 

https://www.impuls.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/protipovodnove-upravy-developer-svitava-brno-vyvlastneni-spor.A220623_060605_imp-jihomoravsky_kov
https://www.impuls.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/protipovodnove-upravy-developer-svitava-brno-vyvlastneni-spor.A220623_060605_imp-jihomoravsky_kov
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/protipovodnove-upravy-developer-svitava-brno-vyvlastneni-spor.A220622_670593_brno-zpravy_krut
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/protipovodnove-upravy-developer-svitava-brno-vyvlastneni-spor.A220622_670593_brno-zpravy_krut
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/brno-opustilo-od-vyvlastneni-pozemku-ochrana-pred-povodni-je-zatim-nejista-20220.html
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/brno-opustilo-od-vyvlastneni-pozemku-ochrana-pred-povodni-je-zatim-nejista-20220.html
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4. Bez územního plánu Brna je nejistá ochrana před povodní 

Tisk ● Blanenský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2022 ● Negativní 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) 

Odkaz: náhled 

… protipovodňová opatření mohly vést. „Jsme rádi, že nový územní plán neschválili, chtěli jsme, aby ho zastupitelé vrátili k 

projednání. Znovu do něj budeme moci vstupovat s námitkami. Pokusíme se přesvědčit ty, kteří budou tvořit nový územní 

plán, aby pochopili naši situaci a vyšli nám vstříc,“ vyjádřila se k výsledku jednání zastupitelstva místní obyvatelka Ludmila… 

5. U Svitavy se bouří, bojí se vyvlastnění 

Tisk ● MF Dnes - Brno a Jižní Morava; str. 11 (Zprávy / Politika) ● 22. 6. 2022 ● Negativní 

Vydavatel: MAFRA, a.s. (cz-45313351) ● Autor: Oldřich Haluza 

Odkaz: náhled 

… bez navazujících protipovodňových opatření,“ vysvětluje místní obyvatelka Ludmila Kutálková s tím, že podklady pro 

výstavbu opatření developerem obsahují hrubé chyby.  Stavbu bytových a rodinných domů u Svitavy nazvanou Zelené nábřeží 

připravuje developerská společnost Kaláb. Val potřebný pro výstavbu bytů má vést okolo pozemku, aby nemovitosti ochránil… 

6. Lidem z Maloměřic a Obřan se nelíbí hráz proti povodním. Její 

stavba by se měla vyjasnit ve čtvrtek 

Online ● brnan.cz (Regionální zprávy) ● 21. 6. 2022, 15:00 ● Neutrální 

Vydavatel: BRŇAN, s.r.o. (cz-06651828) 

Odkaz: https://www.brnan.cz/udalosti/lidem-z-malomeric-obran-se-nelibi-hraz-proti-povodnim-jeji-stavba-se-mela-

vyjasnit-ve 

… pozastavili alespoň do doby, než se zjistí, zda lze postavit protipovodňovou ochranu tak, abychom o své zahrady nepřišli,“ 

uvedla Ludmila Kutálková, která se svým manželem zastupuje nespokojené občany Obřan a Maloměřic.  Jednání 

zastupitelstva označila jako jednu z posledních šancí, jak zabránit přípravě stavby hráze v současné podobě. Proti stavbě v 

minulosti vznikla… 

7. Lidé z Obřan a Maloměřic protestují proti vyvlastnění svých 

pozemků 

Online ● zpravy-brno.cz (Regionální zprávy) ● 20. 6. 2022, 11:58 ● Negativní 

Rubrika: Brno sever 

Odkaz: https://zpravy-brno.cz/mestska-cast/brno-sever/lide-z-obran-a-malomeric-protestuji-proti-vyvlastneni-

svych-pozemku/ 

https://app.monitora.cz/article/807607809/0dd33730398ebbbe992f?query=ludmila%2Bkut%C3%A1lkov%C3%A1&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTg2NjM1ODQsIndpZCI6NDI2MywiYWlkIjo4MDc2MDc4MDl9.BFedn56fr3z3kkam7nasnEoo1ewKpqyZvGXcEb4AsWE
https://app.monitora.cz/article/806628711/ebafe5c9162a3a72a5dc?query=ludmila%2Bkut%C3%A1lkov%C3%A1&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTg2NjM1ODQsIndpZCI6NDI2MywiYWlkIjo4MDY2Mjg3MTF9.M9U792vdKuvsDg4X9UD1gGvDBLfTpiAJ1uGb8c7ulBQ
https://www.brnan.cz/udalosti/lidem-z-malomeric-obran-se-nelibi-hraz-proti-povodnim-jeji-stavba-se-mela-vyjasnit-ve
https://www.brnan.cz/udalosti/lidem-z-malomeric-obran-se-nelibi-hraz-proti-povodnim-jeji-stavba-se-mela-vyjasnit-ve
https://zpravy-brno.cz/mestska-cast/brno-sever/lide-z-obran-a-malomeric-protestuji-proti-vyvlastneni-svych-pozemku/
https://zpravy-brno.cz/mestska-cast/brno-sever/lide-z-obran-a-malomeric-protestuji-proti-vyvlastneni-svych-pozemku/
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… své zahrady nepřišli,“ říká Ludmila Kutálková, která společně se svým manželem zastupuje nespokojené občany Obřan a 

Maloměřic.  „Chceme se osobně ukázat zastupitelům a upozornit na bezpráví, které se u nás děje. Přímo na místě zjistíme, zda 

budou skutečně raději bránit zájmy obyvatel města, které řídí, nebo komerční zájem developera,“ doplňuje Ludmila… 

8. Lidé z Obřan a Maloměřic protestují proti hrázi :: Regiony 24.cz - 

Internetové zpravodajství ze všech regionů České republiky 

Online ● regiony24.cz (Regionální zprávy) ● 16. 6. 2022, 10:33 ● Negativní 

Vydavatel: Jiří Chmel (cz-61960454) 

Odkaz: https://www.regiony24.cz/112-238370-lide-z-obran-a-malomeric-protestuji-proti-hrazi 

… pozastavili alespoň do doby, než se zjistí, zda lze postavit protipovodňovou ochranu tak, abychom o své zahrady nepřišli,“ 

říká Ludmila Kutálková, která společně se svým manželem zastupuje nespokojené občany Obřan a Maloměřic. „Chceme se 

osobně ukázat zastupitelům a upozornit na bezpráví, které se u nás děje. Přímo na místě zjistíme, zda budou skutečně raději 

bránit… 

9. Břeclavský deník; str. 3 

Tisk ● Břeclavský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2022 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) 

Odkaz: náhled 

…  Foto: Deník/Jiří Salik Sláma  23. června 2022  www.denik.cz  MALOMAŘICE A OBŘANY PROTI VELKÉ VODĚ  Podmínkou pro 

stavbu Zeleného nábřeží je  protipovodňová hráz.  Proti povolení stavby podali bydlící  odvolání. Město reaguje  na 

připomínky. Řeší, jak lokalitu  ochránit proti vodě jinak.  3  DENÍK ROVNOST V JIHOMORAVSKÝCH MUTACÍCH: Brněnský 

deník, Blanenský… 

10. Hodonínský deník; str. 3 

Tisk ● Hodonínský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2022 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) 

Odkaz: náhled 

…  Foto: Deník/Jiří Salik Sláma  23. června 2022  www.denik.cz  MALOMAŘICE A OBŘANY PROTI VELKÉ VODĚ  Podmínkou pro 

stavbu Zeleného nábřeží je  protipovodňová hráz.  Proti povolení stavby podali bydlící  odvolání. Město reaguje  na 

připomínky. Řeší, jak lokalitu  ochránit proti vodě jinak.  3  DENÍK ROVNOST V JIHOMORAVSKÝCH MUTACÍCH: Brněnský 

deník, Blanenský… 

11. Vyškovský deník; str. 3 

Tisk ● Vyškovský deník; str. 3 (Regionální zprávy) ● 23. 6. 2022 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) 

Odkaz: náhled 

https://www.regiony24.cz/112-238370-lide-z-obran-a-malomeric-protestuji-proti-hrazi
https://app.monitora.cz/article/807607725/cba1236485452b82931a?query=protipovod%C5%88ov%C3%A1%2Bhr%C3%A1z&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTg2NjM1ODQsIndpZCI6NDI2MywiYWlkIjo4MDc2MDc3MjV9.85E3ZmYWGCIpC-LTob_ovkNzJ_D4b-qMB1PfMlvifLA
https://app.monitora.cz/article/807607584/da6de38852eda5e6db5e?query=protipovod%C5%88ov%C3%A1%2Bhr%C3%A1z&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTg2NjM1ODQsIndpZCI6NDI2MywiYWlkIjo4MDc2MDc1ODR9.-WCCpnH4U4gSKpP4WfQjlRI_nVY8Tj9IMUrPBoInRQE
https://app.monitora.cz/article/807607511/6a403c4f6f15a22b73c9?query=protipovod%C5%88ov%C3%A1%2Bhr%C3%A1z&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTg2NjM1ODQsIndpZCI6NDI2MywiYWlkIjo4MDc2MDc1MTF9.hdiUKG86eXfcBEu_80mqlJsdBwACywkZw8V6J7nGTDs
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…  Foto: Deník/Jiří Salik Sláma  23. června 2022  www.denik.cz  MALOMAŘICE A OBŘANY PROTI VELKÉ VODĚ  Podmínkou pro 

stavbu Zeleného nábřeží je  protipovodňová hráz.  Proti povolení stavby podali bydlící  odvolání. Město reaguje  na 

připomínky. Řeší, jak lokalitu  ochránit proti vodě jinak.  3  DENÍK ROVNOST V JIHOMORAVSKÝCH MUTACÍCH: Brněnský 

deník, Blanenský… 

12. U magistrátu v Brně protestovali lidé kvůli uprchlíkům i stavbě 

hráze 

Online ● stavebniserver.com (Bydlení / Zahrada) ● 22. 6. 2022, 6:01 ● Negativní 

Vydavatel: SebiCom s.r.o. (cz-27862691) ● Autor: Stanislav Jakubík ● Rubrika: Zpravodajství 

Odkaz: https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/u-magistratu-v-brne-protestovali-lide-kvuli-uprchlikum-i-

stavbe-hraze/ 

… cesta, kde je zvůle, jsou jen gesta", "Jak se máme bránit? 3 podněty podáme a 4 nám zamítnou." Vojtěch Šprdlík za skupinu 

už dříve uvedl, že obyvatelé městské části Maloměřice a Obřany požadují zastavení přípravy stavby protipovodňové hráze, 

kterou považují za nesmyslnou. Podle něj opatření vyhovují developerovi, který vlastní v městské části… 

13. Brno, sporů plno 

Tisk ● Blesk - Praha; str. 8 (Společenské) ● 22. 6. 2022 ● Negativní 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. (cz-02346826) 

Odkaz: náhled 

… takřka měsíc ve stanech nedaleko nádraží. „Je to lidsky nedůstojné,“ shodli se mluvčí neziskovek.  Jiní tvrdě protestovali 

proti novému územnímu plánu a chystaným zábranám proti vodě u řeky Svitavy. „Protipovodňová hráz má vést přes 

soukromé pozemky obyvatel Obřan a Maloměřic. Lidé by tak o ně vyvlastněním přišli. To nedovolíme,“ shrnul postoj domkařů 

jejich… 

14. Obyvatelé Maloměřic ve čtvrtek zjistí, zda val proti vodě může vést 

jinudy 

Online ● nase-voda.cz (Jiné) ● 21. 6. 2022, 15:31 ● Negativní 

Vydavatel: Nature Media s.r.o. (cz-01586513) ● Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě 

Odkaz: https://www.nase-voda.cz/obyvatele-malomeric-ve-ctvrtek-zjisti-zda-val-proti-vode-muze-vest-jinudy/ 

…Obyvatelé Maloměřic ve čtvrtek zjistí, zda val proti vodě může vést jinudy  Obyvatelé brněnských městských částí 

Maloměřice a Obřany, kteří dnes přišli protestovat na zasedání zastupitelstva proti navržené stavbě protipovodňových hrází 

podél Svitavy, se ve čtvrtek dozvědí, zda je možné vést valy tak, aby nezasahovaly do jejich pozemků.  Podle studie z roku… 

https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/u-magistratu-v-brne-protestovali-lide-kvuli-uprchlikum-i-stavbe-hraze/
https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/u-magistratu-v-brne-protestovali-lide-kvuli-uprchlikum-i-stavbe-hraze/
https://app.monitora.cz/article/806655120/41d21db767b9c7456a19?query=protipovod%C5%88ov%C3%A1%2Bhr%C3%A1z&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTg2NjM1ODQsIndpZCI6NDI2MywiYWlkIjo4MDY2NTUxMjB9.F6wlL0ZWFT04sSTYeUaPSmzNUaeA92Msgnv8ZlSnAGQ
https://www.nase-voda.cz/obyvatele-malomeric-ve-ctvrtek-zjisti-zda-val-proti-vode-muze-vest-jinudy/
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15. Obyvatelé Maloměřic ve čtvrtek zjistí, zda val proti vodě může vést 

jinudy 

Online ● energy-hub.cz (Průmysl / Logistika) ● 21. 6. 2022, 13:13 ● Negativní 

Vydavatel: ENERGY-HUB s.r.o. (cz-01996045) 

Odkaz: https://energy-hub.cz/cs/articles/651957/obyvatele-malomeric-ve-ctvrtek-zjisti-zda-val-proti-vode-muze-

vest-jinudy 

…Obyvatelé Maloměřic ve čtvrtek zjistí, zda val proti vodě může vést jinudy  Obyvatelé brněnských městských částí 

Maloměřice a Obřany, kteří dnes přišli protestovat na zasedání zastupitelstva proti navržené stavbě protipovodňových hrází 

podél Svitavy, se ve čtvrtek dozvědí, zda je možné vést valy tak, aby nezasahovaly do jejich pozemků. Podle studie z roku… 

16. Rušno před magistrátem v Brně: Demonstrují za uprchlíky a proti 

vyvlastnění pozemků 

Online ● blesk.cz (Společenské) ● 21. 6. 2022, 10:05 ● Negativní 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER a.s. (cz-02346826) ● Rubrika: Brno - Zprávy 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/715613/rusno-pred-magistratem-v-brne-

demonstruji-za-uprchliky-a-proti-vyvlastneni-pozemku.html 

… bránit? 3 podněty podáme a 4 nám zamítnou«.  Vojtěch Šprdlík za skupinu už dříve uvedl, že obyvatelé městské části 

Maloměřice a Obřany požadují zastavení přípravy stavby protipovodňové hráze, kterou považují za nesmyslnou.  Podle něj 

opatření vyhovují developerovi, který vlastní v městské části pozemky v záplavovém území a bez hráze na nich nemůže stavět, 

lidem… 

17. U magistrátu v Brně protestují lidé kvůli uprchlíkům i stavbě hráze 

Online ● brnensky.denik.cz (Regionální zprávy) ● 21. 6. 2022, 8:53 ● Negativní 

Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s. (cz-01440578) ● Autor: ČTK, Magdaléna Blažková ● Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/u-magistratu-v-brne-protestuji-lide-kvuli-uprchlikum-i-stavbe-

hraze-20220621.html 

… přípravy stavby protipovodňové hráze, kterou považují za nesmyslnou. Podle něj opatření vyhovují developerovi, který 

vlastní v městské části pozemky v záplavovém územ a bez hráze na nich nemůže stavět, lidem přitom hrozí vyvlastnění.   

Autor: ČTK, Magdaléna Blažková … 

18. U magistrátu v Brně protestovali lidé kvůli uprchlíkům i stavbě hráze 

Online ● ceskenoviny.cz ● 21. 6. 2022, 

Vydavatel: ČTK Rubrika: Zprávy 

https://energy-hub.cz/cs/articles/651957/obyvatele-malomeric-ve-ctvrtek-zjisti-zda-val-proti-vode-muze-vest-jinudy
https://energy-hub.cz/cs/articles/651957/obyvatele-malomeric-ve-ctvrtek-zjisti-zda-val-proti-vode-muze-vest-jinudy
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/715613/rusno-pred-magistratem-v-brne-demonstruji-za-uprchliky-a-proti-vyvlastneni-pozemku.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/715613/rusno-pred-magistratem-v-brne-demonstruji-za-uprchliky-a-proti-vyvlastneni-pozemku.html
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/u-magistratu-v-brne-protestuji-lide-kvuli-uprchlikum-i-stavbe-hraze-20220621.html
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/u-magistratu-v-brne-protestuji-lide-kvuli-uprchlikum-i-stavbe-hraze-20220621.html
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Odkaz: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/u-magistratu-v-brne-protestovali-lide-kvuli-uprchlikum-i-stavbe-

hraze/2222192 

 

 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/u-magistratu-v-brne-protestovali-lide-kvuli-uprchlikum-i-stavbe-hraze/2222192
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/u-magistratu-v-brne-protestovali-lide-kvuli-uprchlikum-i-stavbe-hraze/2222192

