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Věc: Stanovisko k Vyjádření k žádosti o registraci akce Sanace svahů v Dolních
Věstonicích a jednání ve věci „sanace svahů v Dolních Věstonicích“, ze dne
27. června 2017

Vážení paní starostko,

dovoluji si reagovat na Vaše stanovisko ze dne 17. července 2017. Předně děkuji za Vaše
ujištění, že jste připraveni konstruktivně a klidně přistupovat ke stávající situaci, což
umožní úspěšné provedení sanace sesuvů tak, aby mohla být obnovena základní funkce
území. Ve stanovisku mj. navrhujete předložit stávající projektovou dokumentaci, ke které
budou vytvořeny dva rozpočty, celkový a dílčí. Dílčí rozpočet by potom obsahoval pouze
náklady uznatelné ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP).
Zde nicméně musíme i nadále trvat na našich předchozích požadavcích, tedy aby pro
vyhodnocení 5. žádosti obce Dolní Věstonice do programu „MŽP Likvidace škod po
živelních pohromách“, podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“
byla předložena nová projektová dokumentace, která bude obsahovat pouze činnosti
uznatelné ze strany MŽP.
Koncepce řešení sanace sesuvů, popsaná ve Vámi uváděné projektové dokumentaci,
navrhuje způsob řešení, který není z pohledu MŽP optimální a efektivní. Pro vyhodnocení
5. žádosti je proto nezbytné předložit již takovou projektovou dokumentaci, která bude
navrhovat celkové řešení sanace sesuvu v souladu s požadavky MŽP. Není možné ze
stávající projektové dokumentace, která celou sanaci řeší koncepčně nevhodným
způsobem, vybrat k registraci akce pouze dílčí prvky, které MŽP shledává efektivními.
Jedině námi požadovaný způsob řešení, tj. zpracování nové projektové dokumentace
v souladu s našimi požadavky, zajistí, aby nadále již nedocházelo k průtahům a jakýmkoliv

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

pochybnostem a dohadům, která opatření a v jaké míře jsou podpořitelná z podprogramu
„Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“. Zde musím připomenout, že
zpracování nové projektové dokumentace je konstantním a dlouhodobým požadavkem
MŽP.
Protože je naším společným zájmem zdárné dokončení sanace sesuvů, nabízíme
zpracovatelům nové projektové dokumentace možnost široké konzultace s odborným
hodnotitelem MŽP, aby projektová dokumentace napříště nečinila překážku úspěšnému
vyhodnocení žádosti.
Dále v příloze zasíláme k využití dříve zpracované odborné práce, uhrazené z prostředků
MŽP, o které se mj. opíralo MŽP při svém hodnocení a které zdůvodňují jeho přístup.
Závěry těchto odborných prací současně vyvracejí některá tvrzení autorizovaných osob,
která ve svém dopise citujete. Konkrétně se jedná o tyto práce:


Zhodnocení revidovaného návrhu zabezpečení svahu v Dolních Věstonicích na
lokalitě SO 01 a SO 02.2 včetně odvodnění D.1.05



ZNALECKÝ POSUDEK č. 6/5/2016 Dolní Věstonice – sanace sesuvů Stanovení
rozsahu povodňových škod, posouzení projekčního návrhu



Posouzení aktuálního stavu svahových nestabilit u obce Dolní Věstonice pro účely
jednání Ministerstva životního prostředí s vedením Jihomoravského kraje ve věci
posouzení zprovoznění komunikace III/42117 mezi obcemi Dolní Věstonice a
Pavlov



Zhodnocení aktivity svahových pohybů na severovýchodním svahu Pavlovských
vrchů a návrh efektivních opatření k eliminaci akutního ohrožení v okolí Dolních
Věstonic

Se srdečným pozdravem

Mgr. Lukáš Záruba
podepsáno elektronicky

Příloha:
ke stažení na: https://owl.mzp.cz/index.php/s/Tp7w9OuBflizqyc
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