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Vážená paní starostko,

dovolte mi reagovat na Vámi předanou petici občanů Dolních Věstonic a dalších přilehlých
obcí, označenou jako "Petice za otevření komunikace mezi Dolními Věstonicemi a
Pavlovem".
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) je správcem dotačního programu „MŽP
Likvidace škod po živelních pohromách“. Na základě „Strategie obnovy části území
Jihomoravského kraje postiženého sesuvy půdy v roce 2014“ (dále jen „Strategie“) bylo
MŽP vyčleněno na stabilizační opatření po sesuvech pod komunikací III/42117 z obce
Dolní Věstonice – Pavlov cca 41 mil. Kč. Dále Strategie uvádí, že MŽP poskytne státní
pomoc prostřednictvím programu „MŽP Likvidace škod po živelních pohromách“.
Národní dotační program „MŽP Likvidace škod po živelních pohromách“ má svá pravidla,
která musí každý žadatel dodržovat. Pokud nejsou dodržena pravidla programu, nemůže
mu být dotace poskytnuta. Dovoluji si vás ubezpečit a zároveň upozornit, že v rámci výše
zmíněného dotačního programu byla dotace poskytnuta již desítkám jiných žadatelů.
Pozemní komunikace není uzavřena z rozhodnutí MŽP, ale z rozhodnutí Městského úřadu
Mikulov (dále jen „MěÚ Mikulov“). V srpnu 2016 a březnu 2017 MŽP v dobré víře zaslalo
na MěÚ Mikulov podklady a posudky od České geologické služby (dále jen „ČGS“)
a odborné vyjádření znalce (zpracované na náklady MŽP) s tím, že tyto podklady
dopomohou k znovuzprovoznění komunikace č. III/42117. O posudcích zpracovaných
ČGS byl opakovaně informován také Krajský úřad Jihomoravského kraje.
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Dovoluji si Vám připomenout, že MŽP je správcem dotačního programu a je tudíž
odpovědné za to, že veřejné prostředky na obnovu území budou vynaloženy účelně a
v souladu s právními předpisy a pravidly dotačního titulu.
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