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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 6. 4. 2017 Vaši 

žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve  znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí znaleckých posudků a vypracovaných 

studií vztahujících se k sanaci svahů v okolí komunikace č. III/42117 mezi obcemi Dolní 

Věstonice a Pavlov. 

Dne 10. 4. 2017 Vám ministerstvo zaslalo výzvu k doplnění Vaší žádosti, která byla 

obratem doplněna. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

V příloze Vám posíláme požadované dokumenty, které byly z pověření ministerstva 

vyhotoveny Českou geologickou službou (dále jen „ČGS“) a Ing. Martinem Jakoubkem.  

Ing. Jakoubek vyhotovil předběžné vyjádření znalce ze dne 31. 10. 2016 a znalecký 

posudek obsahující stanovení rozsahu povodňových škod a posouzení projekčního 

návrhu.  

ČGS za spolupráce s Ing. Jakoubkem a doc. RNDr. Mašínem, Ph.D., zpracovala zprávu 

„Zhodnocení aktivity svahových pohybů na severovýchodním svahu Pavlovských vrchů 

a  návrh efektivních opatření k eliminaci akutního ohrožení v okolí Dolních Věstonic“ (dále 

jen „Zpráva ČGS“) v srpnu 2016, která obsahuje jak popisy geologických jevů, tak návrh 

postupu při sanaci svahu. Dále dne 23. 8. 2016 ČGS vypracovala rekognoskační zprávu, 

ze které je zřejmé, že k pracím doporučeným ve Zprávě ČGS nedošlo. Naopak byla 

započata stavba nákladnějších a pro účel sanace sesuvu zbytečných opatření.  
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Následně ČGS vydala další dokument v říjnu 2016 „Zhodnocení revidovaného návrhu 

zabezpečení svahu v Dolních Věstonicích na lokalitě SO 01 a SO 02.2 včetně odvodnění 

D.1.05“. Obsahem dokumentu je popis geotechnických a hydrotechnických prvků.  

Vzhledem k proběhlým stavebním pracím na lokalitě sesuvu nechalo ministerstvo ČGS 

zpracovat v únoru 2017 „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“, které obsahuje popis opatření, které je nutné provést k znovuotevření pozemní 

komunikace mezi obcemi Dolní Věstonice a Pavlovem.  

 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
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