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Ve Sviadnově                                                                                                                                          18.9.2016 

 

 

Vážená paní/ Vážený pane, 

 patříte mezi 300 vrcholných politiků, kteří rozhodují o životně důležité surovině – o vodě. O 

tom, jak a pro koho je nastaven systém hospodaření s vodou pro 10 mil. obyvatel v České republice. 

Předáváme Vám proto iniciativu VODA 300, která je částečně odborná a částečně občanská.   

 

Iniciativa VODA 300 má tyto cíle: 

1) Informovat Vás o problematice hospodaření s vodou v zahraničí a v ČR.  

2) Spustit celospolečenskou diskusi k vodě a dosáhnout zpracování celonárodní koncepce 

hospodaření s vodou, její ochrany a efektivního financování.  

3) Prosadit v hospodaření s vodou prioritu veřejného zájmu, nikoliv zisk zahraničních koncernů. 

4) Legislativně zajistit, aby prioritně ten, kdo financuje vodárenskou infrastrukturu, inkasoval zisk 

z vodného a stočného, což je jediný vlastní zdroj obnovy a rozvoje infrastruktury.  

5) Ukončit vazalské smlouvy, koloniální modely privatizující zisky a zestátňující náklady. 

6) Vrátit hospodaření s vodou zpět do rukou samospráv /krajů /státu, resp. jejich vodáren. 

 

Co vám předáváme? 

1) DVD s francouzským dokumentem „Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě“. 

Popisuje důsledky předání monopolu vody koncernům a také to, jak se s koncerny ve Francii 

vypořádali. Stejné koncerny působí nyní v ČR. 

2) Kopie výzev, rozborů k negativnímu dění zasílaných od roku 2002 subjektům státní správy ČR. 

3) Seznam občanů, kteří se složili na zakoupení DVD pro Vás s důvěrou ve Vaši pomoc. Součástí jsou 

i vzkazy těchto občanů Vám a s výzvami k nápravě.   

 

Co očekáváme?  

1) Že se seznámíte se s materiály, ověříte si nezávisle jejich obsah a reálný stav vodárenství. 

2) Že pomůžete naplnit cíle iniciativy VODA 300. Že napravíte pokřivený stav ve prospěch občanů a 

státu. Že zajistíte reinvestování peněz vybraných od lidí zpět do obnovy a rozvoje infrastruktury.   

3) Že do programu svých politických stran dáte stanovisko k vodě a hospodaření s ní, kde definujete, 

kdo má mít v rukou hospodaření s vodou, jak má být systém nastaven, jak naplníte váš cíl a do 

kdy. Eliminujete tím přisluhovače koncernů ve vlastních řadách a lidé budou vědět koho volit. 

V opačném případě říkáte voličům, že podporujete systém, který je nastaven ve prospěch 

koncernů a na budoucnosti vám nezáleží. 
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4) Že pomůžete napravit systém tak, aby nový systém zajistil maximální využití dotačních zdrojů EU 

na obnovu vodárenské infrastruktury. 

5) Že uděláte patřičné kroky k tomu, aby došlo k vrácení hospodaření s vodou zpět do rukou měst a 

obcí, případně krajů.  

 

 

Vaše rozhodnutí o vodě a následné kroky jsou důležité pro nás i pro další generace.  

 

S pokorou k vodě  

Ing. Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ  

a OBČANÉ, kteří chápou důležitost vody pro sebe, své rodiny i život všech v našem státě.  

 

Přílohy a odkazy: 

1) Originál francouzského dokumentu „Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě“ 

na DVD s licencí pro vysílání v institucích v hodnotě 850 Kč / ks 

2) 2002 - Upozornění Ministra zemědělství na protiprávní skupování vodáren koncerny 

3) 2005 - Upozornění obcí Zlínského regionu Vládě ČR 

4) 2014 - Upozornění premiérovi a zástupcům politických stran 

5) 2015 - Informace a žádost o pomoc předsedu vlády od 14 politiků, kteří bránili a brání vodu 

6) 2016 - Iniciativa VODA 300 – www.pravdaovode.cz/voda-300 

7) Vzkaz politikům od občanů, kteří se složili na dokument   

8) Vzkaz politikům od občanů, kteří se složili na dokument   

9) Vzkaz politikům od občanů, kteří se složili na dokument   

10) Upozornění - Radek Novotný je koncerny označován za darebáka, škodiče a korupčníka 

Rozdělovník: 

Poslanci Poslanecké sněmovny ČR – vyjma poslanců ODS (mimo p. Němcovou a předsedu p. Fialu) 

Senátoři Senátu ČR – vyjma senátorů ODS (mimo p. Kuberu a p. Svobodu) 

Členové vlády ČR   

Ochránce veřejných práv  

Nejvyšší státní zástupce  

Média  

Protikorupční organizace 

Zástupci Evropské komise v ČR   

http://www.pravdaovode.cz/voda-300

