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datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 

22.10.2020 Mgr. Ivan Švec KUZL  71314/2020 KUSP 58530/2020 ÚPŽP-IS 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru stavebního řádu a životního prostředí (dále jen „odvolací 
správní orgán“), byl dne 4.9.2020 předán spis s podanými odvoláními: 

- paní Ivy Lautekrancové, nar. 9.8.1968, Přehradní 231, Dolní Ves, 763 16 Fryšták (podáno 
blanketně dne 18.6.2020, doplněno dne 30.6.2020) 

- spolku Egeria, z.s., IČO 22892133, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice (podáno blanketně dne 
18.6.2020, doplněno dne 14.7.2020) 

- Spolku pro ekologii Kostelec, IČO 27042782, Přehradní 346, Kostelec, 763 14 Zlín (podáno 
blanketně dne 18.6.2020, doplněno dne 15.7.2020) 

- spolku Vizovické vrchy, z.s., IČO 27024661, Lázeňská 1104, 763 12 Vizovice 

- spolku Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, IČO 67010041, Cejl č.p. 866/50a, Zábrdovice, 
602 00 Brno (podáno blanketně dne 18.6.2020, doplněno dne 7.7.2020) 

- pana Josefa Drekslera, nar. 2.1.1957, Dolnoveská 80, Dolní Ves, 763 16 Fryšták (podáno 
blanketně dne 18.6.2020) 

- spolku Životní prostředí, z.s., IČO 22668403, Zálešná II 3251, 760 01 Zlín (podáno blanketně 
dne 18.6.2020, doplněno dne 14.7.2020). 

Odvolání byla podána proti rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu 
Holešov č.j. HOL-32952/2017/SÚ/RS ze dne 19.5.2020, jímž byla k žádosti organizace Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které zastupuje společnost VIAPONT, 
s.r.o., IČO 46995447, Vodní 258/13, 602 00 Brno (dále jen „žadatel“), za použití:  

- ust. § 79, § 92 a § 94 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění do 31.12.2017 (dále jen „stavební zákon“),  

- ust. § 9b a § 9c zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění do 
31.12.2017 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), 

- ust. § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve znění do 19.4.2018 (dále jen „prováděcí vyhláška“), 

schválena změna územního rozhodnutí č.j. SŘ/9909/2004/Sa ze dne 15.11.2004 o umístění stavby 
„Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták, změna územního rozhodnutí č. 1 a č. 2“ na pozemcích 
parcela číslo 181 (ostatní plocha), 818/42 (orná půda), 818/54 (orná půda), 818/59 (orná půda), 818/61 
(orná půda), 818/73 (orná půda), 818/74 (orná půda), 818/75 (orná půda), 818/76 (orná půda), 818/77 
(orná půda), 818/79 (orná půda), 818/90 (orná půda), 820 (ostatní plocha), 932/13 (orná půda), 932/41 
(orná půda), 932/62 (zahrada), 932/63 (ostatní plocha), 932/67 (ostatní plocha), 932/68 (vodní plocha), 
932/69 (vodní plocha), 932/70 (trvalý travní porost), 932/71 (trvalý travní porost), 932/73 (trvalý travní 
porost), 932/74 (trvalý travní porost), 936/1 (orná půda), 936/2 (orná půda), 936/3 (orná půda), 936/4 
(orná půda), 936/5 (orná půda), 936/6 (orná půda), 936/7 (orná půda), 936/8 (orná půda), 936/9 (orná 
půda), 936/10 (orná půda), 936/11 (orná půda), 936/12 (orná půda), 936/13 (orná půda), 936/14 (orná 
půda), 936/15 (orná půda), 936/16 (orná půda), 936/17 (orná půda), 936/18 (orná půda), 936/19 (orná 
půda), 936/20 (orná půda), 936/21 (orná půda), 1150 (orná půda), 1157 (orná půda), 1170 (vodní 
plocha), 1215 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Ves, parcela číslo 3523 (ostatní plocha), 
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3525/4 (ostatní plocha), 4002/7 (ostatní plocha), 4002/9 (orná půda), 4002/10 (orná půda), 4002/11 (orná 
půda), 4002/12 (orná půda), 4002/13 (orná půda), 4003/1 (orná půda), 4003/2 (orná půda) v katastrálním 
území Holešov, pozemková parcela číslo 626 (ostatní plocha), 654 (ostatní plocha), 671/19 (orná půda), 
671/20 (orná půda), 672/15 (orná půda), 672/16 (orná půda), 672/17 (orná půda), 672/18 (orná půda), 
672/19 (ostatní plocha), 672/20 (ostatní plocha), 673/1 (orná půda) v katastrálním území Martinice u 
Holešova, pozemková parcela číslo 1305 (orná půda), 1555 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Pravčice, pozemková parcela číslo 200/27 (ostatní plocha), 417/5 (ostatní plocha), 417/14 (ostatní 
plocha), 505/28 (ostatní plocha), 505/29 (ostatní plocha), 506/4 (orná půda), 506/5 (ostatní plocha), 1212 
(ostatní plocha), 1254 (orná půda), 1271 (orná půda), 1322 (ostatní plocha), 1323 (orná půda), 1325 
(orná půda), 1326 (orná půda), 1327 (orná půda), 1349 (orná půda), 1366 (ostatní plocha), 1429 (orná 
půda), 1430 (orná půda), 1431 (orná půda), 1459 (ostatní plocha), 1467 (ostatní plocha), 1469 (ostatní 
plocha), 1471 (ostatní plocha), 1480 (orná půda), 1482 (ostatní plocha), 1483 (ostatní plocha), 1487 
(ostatní plocha), 1488 (orná půda), 1489 (ostatní plocha), 1496 (ostatní plocha), 1505 (ostatní plocha), 
1506 (ostatní plocha), 1508 (ostatní plocha) v katastrálním území Třebětice, parcela číslo 639 (orná 
půda), 640/12 (orná půda), 640/13 (orná půda), 640/14 (orná půda), 1009/13 (orná půda), 1009/14 (orná 
půda), 1009/15 (orná půda), 1009/16 (ostatní plocha), 1009/34 (ostatní plocha), 1009/35 (orná půda), 
1009/36 (ostatní plocha), 1009/37 (orná půda), 1009/38 (orná půda), 1009/39 (ostatní plocha), 1010 
(ostatní plocha), 1059/1 (orná půda), 1059/2 (orná půda), 1059/3 (orná půda), 1059/4 (orná půda) v 
katastrálním území Všetuly, pozemková parcela číslo 523 (orná půda) v katastrálním území Zahnašovice. 

Napadeným rozhodnutím byly řešeny stavební objekty SO 102 MUK Třebětice, SO 112 Přeložka silnice 
II/432 Třebětice, SO 113 Přeložka silnice III/4907 Třebětice – Količín, SO 114 Přeložka silnice III/438 24 
Alexovice – Zahnašovice, SO 124 Chodník Alexovice, SO 169.3 Příjezd k ORL v km 3,040 , SO 169.6 
Příjezd k RN v km 4,700 vpravo, SO 183 Provizorní komunikace II/432, SO 185 Provizorní komunikace 
Všetuly – Zahnašovice, SO 313 ORL v km 3,040, SO 327 Retenční nádrž v km 4,700 vpravo, SO 433.1 
Napájení DIS – SOS / RM 3.1 v km 5,381, SO 702 Protihluková stěna Alexovice – Zahnašovice, SO 189 
Provizorní napojení 4901 na II/490 (rozdělen na podobjekty, SO 189.1 Provizorní napojení R4901 na 
II/490 – část ŘSD, SO 189.2 Provizorní napojení R4901 na II/490 – část ŘS ZK, SO 189.101 Provizorní 
napojení – část 101 / hlavní trasa 17.3 – 17.8, SO 189.226 Provizorní napojení – část 226 / most na R49 
přes svodnici, SO 189.301 Provizorní napojení / část 301 – Kanalizace), SO 325 Odlučovač ropných látek 
v km 16,550 vpravo, SO 326 ORL v km 17,050, SO 328 ORL v km 17,150, SO 433.2 Napájení DIS – 
SOS / RM 3.2 v km 10,060 Martinice. Vzhledem ke skutečnosti, že dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti 
zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, který ve svém článku II. 
Přechodná ustanovení v bodu č. 10 stanoví, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, postupuje 
odvolací správní orgán v odvolacím řízení podle dosavadního právního předpisu, tj. podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném a účinném do 
31.12.2017. Totéž platí i pro zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, a to dle bodu 1 čl. XLII novelizačního 
zákona č. 225/2017 Sb. Odvolací správní orgán vydal v odvolacím řízení sp. zn. KUSP 58530/2020 
ÚPŽP-IS sdělení č.j. KUZL 68888/2020 ze dne 14.10.2020, v němž účastníkům řízení sdělil, že výše 
uvedená odvolání (s výjimkou odvolání pana Josefa Drekslera) směřují také proti obsahu: 

- koordinovaného závazného stanovisko Městského úřadu Holešov č.j. HOL-27247/2016/ŽP/VK ze 

dne 20.2.2017, 

- koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Holešov č.j. HOL-18418/2017/ŽP/VK ze 
dne 4.7.2017, 

- koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Holešov č.j. HOL-22234/2017/ŽP/VK ze 
dne 21.8.2017, 

- souhlasu Městského úřadu Holešov č.j. HOL-5685/2015/ŽP/Ve ze dne 27.4.2015, 

- souhlasu Městského úřadu Holešov č.j. ŽP/3768a/2004/Ba ze dne 30.3.2004, 

- souhlasu Městského úřadu Holešov č.j. ŽP/3768b/2004/Ba ze dne 25.3.2004 a 

- koordinovaného závazného stanovisko Magistrátu města Zlína zn. MMZL 94304/2013 ze dne 
23.7.2013, 

- závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-699-2/SPD-
2017 ze dne 7.2.2017, 

- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 02058/2017 ze dne 
15.3.2017 

- závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí k vlivům prioritního dopravního záměru na 
životní prostředí č.j. 63881/ENV/16 ze dne 22.11.2016 a 

- ověřujícího závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2018/710/2568 ze 
dne 5.9.2018, 
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přičemž z tohoto důvodu požádal odvolací správní orgán nadřízené správní orgány výše uvedených 
dotčených orgánů o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska, přičemž po dobu vyřizování těchto 
žádostí neběží odvolacímu správnímu orgánu lhůta pro vydání rozhodnutí o podaných odvoláních. Po 
vypravení výše uvedeného sdělení odvolací správní orgán zjistil, že v rozdělovníku zmiňovaného sdělení 
neuvedl tyto osoby: 

- Obec Bratřejov, Bratřejov č.p. 226, 763 12 Vizovice 

- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární č.p. 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 
Praha 1 

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové 8 

Tímto odvolací správní orgán výše uvedeným osobám oznamuje, že jsou účastníky odvolacího řízení sp. 
zn. KUSP 58530/2020 ÚPŽP-IS, a že takto budou výše uvedené osoby identifikovány v dalších 
písemnostech vydaných v tomto řízení, které budou těmto osobám doručovány veřejnou vyhláškou. 

 

 

 

 
Mgr. Ivan Švec 
referent oddělení stavebního řádu 

 

 

 

 
Veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje po dobu 15 dnů. 
Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení 
se písemnost považuje za doručenou. Veřejné vyhláška bude rovněž vyvěšena na úřední desce 
Městského úřadu Holešov, Městského úřadu Fryšták, Obecního úřadu Pravčice, Obecního úřadu 
Třebětice, Obecního úřadu Zahnašovice a Obecního úřadu Martinice.  
 
Vyvěšeno dne: 22.10.2020  
 
 
 
Sejmuto dne: ………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
Razítko úřadu, na jehož úřední desce byla veřejná vyhláška vyvěšena, a jméno, příjmení osoby a podpis 
osoby, která vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky zajistila:  
 

 

 

 

 
Obdrží (veřejnou vyhláškou): 
Obec Bratřejov, Bratřejov č.p. 226, 763 12 Vizovice 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární č.p. 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 

 
na vědomí 
Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: x8qbfvu 
 
K vyvěšení na úřední desku (IDDS): 
Městský úřad Fryšták, IDDS: mvbbeg5 
Městský úřad Holešov, odbor správní a vnitřních věcí, IDDS: x8qbfvu 
Obecní úřad Martinice, IDDS: wdfarcq 
Obecní úřad Pravčice, IDDS: abuarex 
Obecní úřad Třebětice, IDDS: 366b3wq 
Obecní úřad Zahnašovice, IDDS: nycarig 
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