Richard Brabec
místopředseda vlády a ministr životního prostředí

V Praze dne 30. květen 2017
Čj.:
29876/ENV/17
1085/M/17

Vážená paní starostko,
Vaše žádost o registraci akce je momentálně posuzována a v nejbližších dnech se na Vás
obrátíme s výsledkem.
V návaznosti na Vaše opakované výhrady vůči zaměstnancům MŽP si Vás dovoluji upozornit
na několik skutečností, které vedly ke komplikacím při sanaci sesuvu:


Obec Dolní Věstonice se neodvolala proti nezákonně vydanému Rozhodnutí
č. 196/2016 nařizujícímu obci realizaci masivního projektu mimo její finanční
možnosti.



První žádosti o registraci akce několikanásobně převyšovaly finanční možnosti
podprogramu. V té době jste byla již upozorňována ze strany zaměstnanců MŽP, že
opatření sanace svahu jsou naddimenzována a pro stabilizaci svahu nevhodná.



Hlavní (a finančně nejnáročnější) objekty jsou koncipovány jako pilotové kotvené
železobetonové zdi, které jsou určeny k sanaci hlubokých smykových ploch.
Existence hlubokých smykových ploch však nebyla na lokalitě potvrzena žádným
průzkumem, takže tato velmi drahá a masivní koncepce projektu je neodůvodněná.
Projekt naopak silně podceňuje (technicky nedořešil) odvodnění svahu, které je pro
zabezpečení proti sesuvům klíčové. Navíc projekt zahrnuje vybourání a novou stavbu
všech propustků pod silnicí, které jsou s jedinou výjimkou v dobrém technickém stavu
a vyžadují pouze pročištění.



Projekt sestává z několika víceméně samostatných objektů, z nichž většina je
umístěna na pozemcích, kde je zcela minimální nebo žádná sesuvná aktivita
(kategorie I a II). Pouze tři objekty jsou umístěny do území s kategorií sesuvu III
(nejvyšší – jediná přípustná pro poskytnutí dotace z podprogramu).
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I přes upozorňování zástupci MŽP, že akci nebude možné registrovat v překládaném
rozsahu a řešení, jste podepsala smlouvu na realizaci stavby za cca 160 mil. Kč.



Ze strany obce nebyl dodržen postup popsaný ve 2. příloze Směrnice MŽP č. 1/2016
„Příjemci podpory jsou povinni před tím, než vyberou dodavatele a uzavřou smlouvu
s vybraným dodavatelem, zaslat administrátorovi podprogramu ke kontrole podklady
(kompletní dokumentaci k zadávacímu řízení)“. Smlouva s Eurovií CS byla
podepsána bez řádné kontroly ze strany Státního fondu životního prostředí. Obec
se tak vystavila riziku pochybení při zadávání veřejné zakázky, jelikož jí nebyl vydán
souhlas se zadávacími podmínkami. K vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je však
tento souhlas nutný.

Dále si Vás dovoluji upozornit, že paní náměstkyně Peštová podnikla veškeré kroky, aby
komunikace mezi obcemi Dolní Věstonice a Pavlovem mohla být zprovozněna a aby byly
provedeny potřebné sanační práce. Výsledkem jsou odborné studie zpracované Českou
geologickou službou, znalecké posudky Ing. Jakoubka a např. zrušení Rozhodnutí
č. 196/2016 nařizující obci Dolní Věstonice do konce roku 2016 realizaci projektu
za 160 mil. Kč. Veškeré tyto podklady měly obci Dolní Věstonice pomoct se zpracováním pro
MŽP akceptovatelné žádosti o registraci akce. Jediným důvodem neodsouhlasení registrace
akce zůstává, že předložené žádosti nesplňovaly pravidla podprogramu a nebyly uvedeny
do souladu s připomínkami odborného hodnotitele.
Z březnového jednání, které proběhlo na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, byl sepsán
záznam. Záznam z jednání neobsahuje žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že paní
náměstkyně Peštová Vámi citovanou větu vyslovila. Upozorňuji Vás, že Vaše opakované
očerňování zaměstnanců MŽP nijak nepřispívá k vyřešení problému uzavřené komunikace.
Ministerstvo životního prostředí dělá všechny kroky k tomu, aby byla celá záležitost
co nejdříve vyřízena. Věřím, že obdobný přístup zvolíte i za Vaši obec.

S pozdravem
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Vážená paní
Ing. Jaroslava Rajchlová Ph.D.
starostka obce Dolní Věstonice
Dolní Věstonice 67
691 29 Dolní Věstonice
Na vědomí:
Vážená paní
Věra Antošová
starostka obce Milovice
Milovice 38
691 88 Pošta
Vážený pan
Ing. Vladislav Moravčík
starosta obce Horní Věstonice
Horní Věstonice 131
691 81 Březí
Vážený pan
Zdeněk Duhajský
starosta obce Pavlov
Na Návsi 88
692 01 Pavlov
Vážený pan
Karel Studénka
starosta obce Perná
Perná 294
691 86 Perná
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