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ODESÍLATEL:
Ing. Josef N i s t l e r
ředitel odboru ochrany vod
Ministerstvo životního prostředí
Praha

ADRESÁT:
Ing. Jaroslava Rajchlová Ph.D.
starostka obce Dolní Věstonice
Dolní Věstonice 67
691 29 Dolní Věstonice

V Praze dne: 6. dubna 2016
Č.j.: 23312/ENV/16
Vyřizuje: Magdalena Vytisková
Tel.: 267 122 118
Věc: Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014
Vážená paní starostko,
reaguji na Váš email ze dne 31. března 2016, kde popisujete navýšení finančních nákladů
na stabilizaci svahu v katastru obce Dolní Věstonice v okrese Břeclav. Jak upozorňujete,
k tomuto navýšení došlo na základě výsledků provedených geofyzikálních průzkumů, kdy bylo
zjištěno, že je nutno sanovat větší prostor, a to v celkové ceně cca 165 000 tis. Kč.
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) na základě schválení „Strategie obnovy
území Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v roce 2014“ (dále jen „Strategie“)
Usnesením vlády České republiky č. 960 ze dne 24. listopadu 2014 (dále jen „UV) vyhlásilo
podprogram „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ v rámci dotačního programu
„MŽP Likvidace škod po živelních pohromách“.
Jihomoravský kraj vyčíslil do Strategie náklady na odstraňování následků dané živelní
pohromy ve výši 74 680 tis. Kč, z nichž bylo na škodu stabilizace svahu po sesuvu svahu pod
komunikací III/ 42117 v katastrálním území obce Dolní Věstonice vyčleněno 50 955 tis. Kč.
Z podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ mohou být na tuto akci
dle pravidel programu uvolněny finanční prostředky maximálně do výše 80% z částky
alokované dle Strategie 50 955 tis. Kč, což je 40 764 tis. Kč.
Připomínám, že celková alokace podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku
2014“ je dle UV 50 000 tis. Kč a byla schválena Ministerstvem financí. Navýšení celkové
alokace podprogramu je mimo rozpočtové možnosti MŽP.
Změna částky dané usnesením vlády je teoreticky možná na základě nového usnesení vlády
v dané věci. Doporučujeme Vám se proto obrátit na Jihomoravský kraj vzhledem k jeho
významné úloze při zpracovávání podkladů, případně na Ministerstvo pro místní rozvoj jako
předkladatele původního usnesení vlády.
S pozdravem

Ing. Josef Nistler
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