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13. a 14. září 2014 – v důsledku extrémních dešťových srážek ve dnech došlo v okolí vodního
díla Nové Mlýny k nasycení půdy a hornin a následným sesuvům.
od 15. září 2014 do 14. října 2014 – v důsledku krizové situace spočívající v ohrožení životů,
zdraví a majetku byl vyhlášen stav nebezpečí pro vymezenou část území Jihomoravského kraje
zahrnující obec Strachotín, Dolní Věstonice a Pavlov. Následně byl vyhlášen stav nebezpečí také
na území obce Bulhary od 17. září do 16. října 2014.
21. října 2014 byl předán Ministerstvu financí přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu
majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území dle § 3 odst. 1 zákona č. 12/2002 Sb.
zpracovaný Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
29. října 2014 proběhlo na odborné úrovni jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR)
se zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Ministerstva životního prostředí (MŽP)
a Ministerstva financí (MF) nad konceptem Strategie obnovy území částí území
Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v roce 2014.
24. listopadu 2014 usnesením č. 1337/2014 vláda České republiky schválila Strategii obnovy
území částí území Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v roce 2014 a uložila
ministrům pro místní rozvoj a životního prostředí zabezpečit poskytování státní pomoci
v souladu se schválenou Strategií. Pod gescí MŽP bylo určeno, že pro stabilizaci sesuvů bude
připraven nový podprogram v rámci programu 115270 „Likvidace škod po živelních pohromách
roku 2014“ s alokací 50 mil. Kč.
3. prosince 2014 – Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo na základě výše uvedeného
usnesení vlády výzvu k podávání žádostí v programu na obnovu majetku postiženého živelní
pohromou v roce 2014.
Květen 2015 – Jihomoravský kraj upozornil ministra ŽP dopisem hejtmana na to, že program
MŽP nebyl dosud vyhlášen a vzhledem k tomu nemohly být zahájeny práce na obnově území.
8. června 2015 – Jihomoravský kraj obdržel odpověď od p. ministra Brabce: … Program
a prováděcí směrnice byly kompletně připraveny v roce 2014 a koncem téhož roku prošly na
MŽP připomínkovým řízením. Dříve než byla dokumentace programu definitivně schválena
Ministerstvem financí (MF), došlo začátkem roku 2015 ke změně zákona o veřejných zakázkách
(ZVZ), některé části materiálu musely být přepracovány a podle procesních pravidel opět projít
připomínkovým řízením a schválením na MŽP a poté rovněž na MF. Tento proces schválení
úprav materiálu podle novely ZVZ dosud probíhá a ze strany MŽP je maximálně urychlován...
19. června 2015 bylo uskutečněno jednání na obecním úřadě v Dolních Věstonicích za účasti
geologa Odboru geologie MŽP RNDr. Martina Hrubeše. Byl seznámen se současnou situací,
došlo k upozornění na pokračující změny v narušování svahů vzhledem k počasí. Vzhledem
k dané situaci, lhůtám výběrových řízení a nutnosti zabezpečení svahů co v nejbližším termínu
byla zdůrazněna nutnost vyhlášení programu MŽP co nejdříve. Na základě požadavku geologa
Hrubeše mu byly zaslány, mapy, fotografie a odborné posouzení řešení nestability svahů JMK
a obcí Dolní Věstonice.
Říjen 2015 – obec Dolní Věstonice po konzultacích a se souhlasem Státního fondu životního
prostředí (který bude administrátorem dotačního programu MŽP) zahajuje výběrové řízení na
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projektanta na akci Sanace svahů v Dolních Věstonicích, přestože pravidla dotačního programu
nebyla zveřejněna.
Leden 2016 – byl vybrán projektant na akci Sanace svahů v Dolních Věstonicích.
25. ledna 2016 zaslána emailová informace starostky obce Dolní Věstonice řediteli odboru
realizace Národních programů SFŽP k zahájeným jednáním ve věci Sanace svahů v Dolních
Věstonicích, kde bude nutné udělat hlubší geologický průzkum, než se předpokládalo. Česká
geologická služba (příspěvková organizace MŽP) upozorňuje, že se na lokalitě nachází obrovský
sesuv (snad až od hradu), který by bylo nutné nějakým způsobem ověřit. Předběžná domluva
na provedení 30m dlouhé sondy. Pokud se toto potvrdí, dá se předpokládat, že konstrukce v
patě sesuvu (u vodní nádrže) budou masivnější a dražší.
24. února 2016 – po urgencích Jihomoravského kraje MŽP vyhlásilo dotační podprogram
„Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“. Dotační program hradí 80 % nákladů akcí,
je vyhlášen s alokací 50 mil. Kč a kromě akce sanace svahu v Dolních Věstonicích by měl být
využit ve dvou menších lokalitách ve Strachotíně (stabilizační opatření zabezpečení svahu proti
sesuvu půdy u RD č.p. 309 a čp. 315 a zajištění paty poškozeného svahu v lokalitě „Písečňák“
včetně komplexního odvodnění celé spodní části lokality pod sesunutým svahem). Je možné
ho dále využít k pokrytí případných škod fyzických osob v Dolních Věstonicích (čištění studny,
obnova zanesené jímky), které byly zdokumentovány v září/říjnu 2014
a nebyly hrazeny z jiných zdrojů.
11. března 2016 – hejtman Michal Hašek jednal společně s náměstkem Romanem Hanákem
a radním Igorem Chlupem se starostkou obce Dolní Věstonice Jaroslavou Rajchlovou
a místostarostkou Michaelou Houdkovou o řešení sesuvů svahu z roku 2014. „Byl jsem dnes
informován i o nových problémech se sesuvy. Představitelky obce poděkovaly za pomoc kraje
při vypsání dotačního programu Ministerstva životního prostředí, kde došlo v Praze
k ročnímu zpoždění, také za finanční pomoc z rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK). Dohodli
jsme další společné kroky pro zajištění definitivní stabilizace sesuvů a součinnost se Správou a
údržbou silnic JMK ve věci dosud uzavřené páteřní komunikace do Pavlova,“ uvedl po jednání
hejtman Hašek. Společně s představitelkami obce zamířili zástupci krajské rady také na
obhlídku problematických svahů.
Březen 2016 – obec Dolní Věstonice a Strachotín žádají o prostředky z dotačního podprogramu
MŽP, náklady na sanace sesuvů byly aktualizovány, viz tabulka níže (všechny částky uvedeny
v Kč)

Původní předpokládané náklady dle
předběžného odhadu (říjen 2014)
Aktuální předpokládané náklady (březen
2016)
Žádost z dotačního programu MŽP (80 %)
Spolufinancování z vlastních/jiných zdrojů
(20 %)
Poskytnutá dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje určená na
spolufinancování/neuznatelné náklady

Dolní Věstonice Strachotín
51 905 000
3 593 000
165 152 909

5 736 542

132 122 328
33 030 582

4 589 234
1 147 308

10 385 000
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