
Ministerstvo dopravy - odbor legislativy nábřeží Ludvíka Svobody l222tl2
PO BOX 9, 110 15 Praha l

č. i.: +otzoi 5-5 1 0-RIí6

VEŘEJNÁ VYHLÁŠXn
sPor,pČmÉ RoZHoD}rurÍ

o ětyi'ech rozkladeclr ze dne 20. 1..2015,podaných spolkem Egeria, Ič:22892133, se sídlemObchodní 1324,765 02 Otrokovice, proti:

1, usnesení Ministerstva dopravy, odboru infrashuktury a územního pliinu, ze dne 3a. 12.20!4,Č, j, 79ll2009-910-IPW37, ktetýrn se přerušuje nÉjpozději do 20. 5. 2015 stavební řízeruna část do km 5,4 ze stavby 4901 HuIín - Frystát< ryjilostrií silnice R 49

2, usnesení Minr.slels_tE dopravy, odboru infrashukfur y a územniho plánu, ze dne 29. 12. 2014,Č, j, 2'I3l20l4-910-IPKl13, kterým se přerŇuje néjpozději do 10. 6. 20|5 stavební řízenína Část km 5,4 - 10,9 ze stavby 4901 Huiín - FryšÉťiychlostrní silnice R 49

3, usnesení Ministerstv_a dopravy, odboru infiastruktuty a úzetnního plánu, ze dne 29. 12.20|4,
Č, j- 265l2014-910-IPKl12, kter:fon se přerušuje nójpozději do 3b. 6. 2015 stavební řízení
na stavebni objektY C 117 Piivaděě Holéšov u Č zzS"t,tost přes Mojenu ze stavby 4901 Hulín
- Fryštiák rychlosfirí silnice R 49

4, usnesení Mini*erstva dopravy, odboru infiastluktury a územního plánu, ze dne 30. |2.2014Č, j, 38/Z0|4-910-IPš312, kteqím se přerušuje nejpozději do 2-0. ?.-ň;;;;Ň rlr"i
na Črást km 10,9 - 18,0 ze stavby 4901 Hulín - řrystiŘ rychlostní silnice R 49,

lací spnívni orgárr podle ustanovení § l52 odst. 2
pozdějších předpisů (dále ,,správní řád.),

správního řádu, na zakladě návrhu rozk]adové
ho iádu, takto:

,,L Podle ustanovení § t52 odst. 5 písm. b) a s přihlédnutím k § l52 odst. 4
Podleustanovení § 90 odst. 5 správního řádu §e rozklad spolku Egeria zamítá
a usEes€ní Ministerstva doPravy, odboru infrastruktury a územního ptánu, ze dne
30. 12.2014,č.i.'l9tt2009-910-rPlí37, se p o tv rz u j e.

n, Podle ustanovení § l5?, odst, 5 písm. b) a s přihlédnutím k § 152 odst. 4

PodleustanovenÍ § 90 odst. 5 správního řádu §e rozklacl spolku Egeria zamítát
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a u§n€sení Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územniho
č. i.273l2014-910-IPK7l3, se p o t v r z u j e.

III. Podte ustanovení § I52 odst 5 písm. b) a s přihtédnutím k
ustanovení § go odsú. 5 správního řádu §€ rozklad spolku
a usnesení Ministerstva dopravy, odboru infrastrukfury a územního
č. i.265l20r4-910-IPK/I2, se p o tv rz u j e.

IV. Podle ustanovení § l52 otlst. 5 písm. b) a s přihlédnutím k
ustanovení § 90 odsÉ. 5 správního řádu se rozklatl spolku
a usnesení Ministerstva dopravy, odboru infrasfruktury a územního
Č. j. 38/2014-9I0-PK/|2, se p o tv rz u j e.'.

40/2015-5l0_RK/6

plánu, 29. 12. 2014,

§ 152 odst. 4 podle

Egeria zamítá
plánu, 29. 12. 2014,

§ 152 odst. 4 podle

Egeria zamítá
plánu, 30. 12. 2014,

odůvodnění:

Ministerstvo doPravY, odbor infiastruktury a územního plárru, které vykonavá působnostsPecirilního stavebního Úřadu ve věcech dálnic " ry"trlosúclr silnic ve smyslu rrstanovení § 15í a stavebnírn řádu (stavební zákon), ve zrrění
písm. c) zákona č. l3ll997 Sb., o pozernníclr

, vede čtyl-i řízr.;ú o žádostech stavebníka
se sidlem Na Pankráci 56, i,li Oš Pr.lr"";
moci ze dne 2l. l. 2015 spolďnosť VIAPONT,
00 Brno. A to: 1. pod ě. j. 791l2009-9l0-IPK

stní silnice R 49; 2. pod č. j.
l Hulín - Fryšták rychlostní
bní objekty C ] 17 PřivaděčHoleŠov aC228 Most přes Mojenu ze stavby 490l Hulín - Fryštak rychlosái .Ílni"" R 49; 4. pod

Č, j,38l20l4-910-IPK stavební Ťizení načást km l0,9 _ l8;0 ze siavby 490l Hulín _ Fryštak
ryclrlostní silrrice R 49.

ZastuPce stavebníka bYl speciálním stavebním úřadem v souladu s ustanovením § 45 odst. 2
a zkoordinování podkladů stavebního Ťizeni. Na zaŘtaac výzev
stavební povolení Ministerstvo dopravy rozklady napadenými

souladu s ustanovetiím § 64 odst. 1 písm. a) správrrího iaau
o přerušení stavebních íízení v jednotlivýc stavby 4901 Hulín - Fryšták
ryclrlostní silnice R 49. podle ustanovení § řádu, ve spojení s ustanovením
§ 152 odst. 4, podané rozklady spolku Egeriá k

Odbomý Úwar ministerstv4 který napadená usnesení vydal, neslr]edal důvody k uplatněníautoremedury ých v § 87 správrrího řádu, podle § 88 odst. 1
a s přihlédnutí l rozklady spolu ," =pi.ouou dokumentací
a svým stanov rozkladové komisi. 
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souvisejí, týkají se stavby ,,4g0l Hulín * Fryštak
140 odst. l sprármího řádu rozhodl z moci úiední
ria proti jednotlivým, výše uvedeným usnesenitn

10, 2015, ě, i. 40/2015-5 t0-
spisu. Účastníci řízení byli

i veřejnou vyhláškou ze dne
a úřední desce ministersfuadne29.10. 20l5,

a správtro sti usnesení nrinisterstva:

Stavebnik zastoupený spoleČností v[APoNT} s. r. o., požádal ]. žádostí ze dne 14. l0,20|4
o vydání stavebního povolení pro stavbu ,,část
silnice R 49"; 2. žádosti ze dne 26, g.2014 o
stavby 490l Hulín - Fryštak rychlostní
stavebního 'povolení 

na stavební objekty
ze stavby 490i HuIín - Fryštak rychlostn
stavebního povoleru na část km i0,9 - 18,0 ze st

nímu uřadu byla zahájena č§ři stavební řízeni:
-IPK, řízení o 2. žádosti pod č. j.273t2014-910-
IO-IPK a íizenl o 4. ádosti byto vedeno

SPeciálni stavební úřad v iízeni o l. žádosti dopisem ze dne 8, prosince 2014, č. j.19112014_
910-IPIV36, vYzval stavebníka podle § 45 spníLvnílro řádu k doplnění a zkoordinovaní podkla,dů
stavebnÍIro řizeru a současně usneserrím ministel Na ze dne 3Ó. L2. 2014, č. j, 7g|l2bog_gto_
IPK737, řízení Podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil nejpozději aá zo,5. 2015.

TotéŽ sPeciální stavební úřad učinil v řízení o 2. žádosti dopisem ze dne 8. 12, Z0I4,
ě, j,273/2014-910-IPK/12, a usnesením ze dne 29. L2.2014, ě. j.2i3l2014_910_IpK,/13, přerušii
Ťizern nejpozději do l0. 6.2015;vřizení o 3. žádosti dopisem ze dne 1.12.2014,r. 1.z.aŠnot+-910-IPK/11, ausnesením ze dne29.12.20t4,č. j.26512Ó14-9l0-PK/12, pi.erušil iir"Áinejpozději
do 30. 6.2015:vŤízeni o 4. žádosti tak učinil dopisem ze dne 17.12.Žoru, ě. j.38l2ďÍ+-grÓ_
]PK/1l, a usnesenim ze dne 30. 12.2014, č. j. j8l20l4-910-IpK/12, přerušil řLerrí nejpozději
do 20- 7.2015. Usnesení o přerušení Ytzeníbyla vydána ve formě veřejné vyhlášky.

Usneseil ministerstva o přerušeni řizertt napadl spolek Egeria rozkla,dy, v nichž požaduje,
abY ministr doPravY napaderrá usnesení zrušil a nařídil Mioi*t.rrtn , dopravy ve věci neprodlerré
rozhodnout. V rozkladech odvolatel uvádí totožné námitky, které 1ze shrnóut následovně:
1. NePřezkoumatelnost, rozpor s ustanovenínr § 68 odst. 3 správního řádu, nebot' z napadeného
usnesení není zřejmé, kleré konkrétní podklady rnají b}t doplněny a v čem spoěíua j"ii"t,
zkoordinovaní.

2. Odvolatel poukazuje na nosplněrrí podmínky ustarrovení § 64 odst. 4 správniho řádu, prutahy
řízenÍ, rreboť Yueni lze přeruŠit pouze na dobu nezbytně nutnou. V tomto případě přerušeni výrazrtě
překraČuje lhŮtu 60 dnŮ, do které by mělo být roáodnuto o žádosti stavebrrika dll ustanov"ni E zt
odst, 3 správního řádu.

3. Odvolatel nesouh]así, aby bylo stavební řízeru protahováno čekáťm na novou dokumentaci.
Pokud je dokumerrtace, kíerá je součástí žádosti o stavební povolení stavby ztnatečná,pak měla by.t
žádost zamítnuta, případně íízení zastaveno.
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40/2015_510_RI{J6
4,_Odvolatei uPozorňuje, Že zamýšlená změna obsahu podaní je vrozporu sustanoverrím §4lodst, B sPnívního řádu, jelikožtoto ustanovení nedovoluje *c.rit oúsah poá*i po vydaní rozlrodnutí
Prvního stuPně. PřiPo^mírra, Že první prvostupňové roáodnuť o ádosti bytď vydarro v roce 2008
Pod Č. j- 49412008-910-IPK/23) a zrušerro v dubnu 2014 (pod č. j.l4t200l-Šro-ntvor1.

Dne 16. 3 1015 sPolek Egeria doplnil rozklady proti usnesení ze dne 29. 12. 2014,
č, j,2]312014-91O-IPzul3, usnesení ze dné 29. 12.20í4, ě. j.265t2014-910_pKJ72, a ze dnó
39,12, 2014, Č, j. 38/2014'910-IPK12, O informaci, zníž v5ruoruje, že stavebrrík pro ce]ou trasu
silnice R4901 o déIce cca 17 km v lednu 2075 zadal vypracováni Ďsp (tj. dophěáí dokunrentace
Pro stavebrrí PovolenÍ) v ceně 2 |74 t28 Kč. Pokud ted! bSp vyžaduje takto zdlouhavé a nákladné
ásahY, Pak je dle odvo]atele logické, aby bylo stávající stavební řjzení zastaveno.

Ministerstvo v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 správního řádu vyrozumělo o podanýclr
rozkladech ostatní riČasnríky řizení avyzvalo je, aby se knim vyjádřili nejpozději ve thitě oo ls
onu.

Ve stanovené lhŮtě se k podanýnr rozkladům vyjádřil stavebník a pobočný spolek Děti Země
- Klub za ldrŽite|nou dopraw. Stavebnik ve svém vy,jádreni uvedl, že správrií orgán přerušil
stavební ÍÍzení v souladu se zákonem, doplněnr dokumentace májiž připiaveno, jako investor
stavbY zdtnaznil, Že realizaci této veřejně prospěšné stavby je nutně prÓ"ést .rr.o nóik.utší době.
s olrledem rra tyto skutečnosti nawlruje, abiuyry rozklady zamítnlíy.

PoboČný sPolek Děti Země * Klub za udržitelnou dopravu ve vy,jádření k rozkladům uvedl,
Že souhlasí s tím, abY ministr dopravy napadená usnesení o přerušení Ťízent zrušil a stavební řízení
zastavil. K algumentaci spolku Egeria doplnil, že z informací v přehledu smluv je ďejmé,
Že stavebnrk zadal vypracování zcelanové DSP, která má blh hotová až za 2 roky, takžeje logické,
abY Po jejím vypracování byla podána nová žádost a stávajíciíizenibylo zastaveno.

Rozkladová komise na základě vyhodnocení skutečností zjištěných ze spisového materiáIu
dosPěla k těmto závěrŮm, znichž vycházijejí rrávrh, aby ministr doprávy spoletným rozhodnutím
ve smYsiu § l40 odst, 7 správního řádu roáodl pod|e ustanovení 5 1SZ odst. 5 písm. b)
asPřilrlédnutÍm k§ l52 odst. 4 podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu, rozklaóv zamiíl
a napadená usnesení m inisterstva o přerušení stavební ch í ízení p otvrdil.

K nánritkám a argunentaci odvolatele lze uvóst následující:

Ad 1. Usnesení o přerušeniřizeníje procesní spnívní akt, a proto není nutné, aby vodůvodnění
usnesení byly specif,rkovány jednotlivé ,,technícké" podklady, které je nutno doplnit. a způsob
jejich koordinace, Tyto skutečnosti jsou uvedeny ve výzvě zaslané ve smyslu uitanovení § 45
správního řádu zplnomocněnému zástupci stavebníka, která je součrástí spisu. V tomto případě tedy
rredoŠ]o na straně speciáIního stavebního úřadu k pochybení ve smyslu ustanovení § 68 odst, 3
spráurího řádu a nánritka odvolatele, týkající se trepřezkoumate]nosti usnesení, tak není důvodrrá.

Ad 2. - 3. Rozhodování o přerušení i,ízení je dle ustanovení § 64 odst. l správního řádu porrecháno
sPrávní Úvaze roáodujícího orgánu. Lhůta přerušení Ťízeni na dobu nezbytně rrutnou ve smyslu §
64 odst. 4 spnívního řádu je v uvedených konkrétních připadech diá,na rozsahem doplnění podklad,ťr
a dobou nutnou pro jejich koordinaci dle posouzení roáodujícího orgánu. Jak je stanot eno v § 45
odst, 2 správního řádu, nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže
správní orgán Žadateli nedostatky odsfi,anit na místě nebo jej wTve k jejich odshanění, poskytne mu
k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstarrění nedostatlcri v této lhůtě; současně
mŮŽe řizení přerušit (§ 64). Nelze tedy bez dalšiho tvrdit, že by tato pfiměřená lhůta nemohla
pi,ekročit lhůtu 60 dnů, jak dovozuje odvolatel z ustanovení § 71 odst, 3 správního řádu.
Odvolatelem zmiňovaná lhůta pro vydání roáodnutí ve věcech čtyř samostatných stavebních řízeni
totiž po dobu přerušení řízení neběží, neboť ve čtvrté větě § 65 odst. 1 správního řádu je stanoveno:
,,LhŮta pro vydání rozhodnutí ve věci piestává béžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů
uvedených v § 64 odst, 1, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řizení skončilo,"
Z předloženó spisové dokumentace rortněž rrevyplývá, že musí být vypracována kornpletně nová
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40/2015-510-RIí6
dokumentace ke stavebnímu povolení, ale jedná se pouze o doplrrění podkladů stavebního řízení.Tyto námitky nebyly shledany důvodnými

kdoPlnění PodkladŮ stavebního řizení vyzývá správní organ před vydanírn rozhodnutí ve věci
žádosti stavebníka.

Rozkladová komise po přezkouruání napadených usnesení podle zásad stanovených v § 89
odst^ 2 Pro řízeru o.odvolánÍ, podle § l52 oást. + správnttro řádu pňměřeně platných pro řjzerrí
o rozkladu, dospčla k závěru, že ve všech pffpadech LyI stavebník, Ředitelstvi simió a Útruc Ón,
v souladu s ustanovenim § 45 odst. 2 správrrího řádu vyzviá,rr k doplnění a zkoordinovárrí podkladů
stavebního ÍÍzenÍ. Na ákladě wýzev k odstraněni nedostat]ai žádostí o stavební povolení
Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovenim § 64 odst, 1 písm, a) sprárirrílro Ťádu roáodlo
usnesením o přeruŠení stavebního íizerlt v uvedených částech stavby 49u Hu]ín - Fryšták
ryclrlostní silnice R 49.

Ministerstvo dopravy předalo věci rozkladů spolku Egeria rozkladové komisi dopisem ze dne
27.7.2015, č. j.23l20l5-9I0-PIV7. Vestanovisku, spředloženrm spisu podl" § SS odst, 1

sPrávního řádu ministerstvo infomovalo rozkladovou komisi o důvodeóh, pro kreré po Ňončení
tzv. PřiPravné fine řízení o rozkladu, ve smyslu § 86 a § 152 odst. 4 správníh-o řádu, piid předáním
rozkladŮ rozhodlo podle § 39 odst. 2 správního řádu ve věceclr žádóstí stavebnrka o pródloužení
lhŮt PřeruŠení t*ÍzenÍ, urČených v napadenýclr usneseních. Stavebník požádal o prodloužení lhůt
váledem k nabytí účirurosti ákona ě, 39t2015 Sb., klen_im se rnění zíů<ot €. 100i2001 Sb.,
o Posuzování vlivu na Životrí prostředí a o změně některýclr souvisejících zákonů
(zakon o posuzovaní vlivŮ na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení
§ 9a odst. 4 a 5 ákona č. 100/2001 Sb., ve zrrění úěirrném od t. 4. 2015 je nezbytné
Pro PokraČování stavebního řizení doložit aktuální závazné stanovisko Ministerstva životního
prostředÍ, s potvrzením platnosti pi,edchozích stanovisek k dokurnentaci EIA. Vzhledem k uvedené
novele zákona č, 100/2001 Sb,, úěinné od 1. 4.2015, azíejmě s ohledem na ustarrovení § 76 odst. 5
sPravního řádu, podle nělrož, ve spojení s ustanovením § 152 odst, 4, podané rozklady spolku
Egeria nemají odkladný ričinek, Ministerswo dopravy na základé žádostí stavebníka rozhodlo
nasledně o prodloužení ]lrůt přerušení stavebních řízení, a to takto:

1. Usneserrím Ministerstva dopravy, odboru irrfraskuktury a územního pliinu, ze dne 20.5.2015,
ě. j.79Il2009-9l0-PI{/43, které nabyloprávní moci dne 19. 6.2015,lhůta přerušení stavebního
řízení nejpozději do 20. 5.2015, určená v usnesení ministerstva ze dtre 30. 12.2014, č. j.19112009-
910-iPiV37, se prodlužuje nejpozději do 31. 1. 2016.

2. Usnesenún Ministersfua doplavy, odboru infrastruktury aúzemního plánu, ze dne 8.6.2015,
ě. j.494{2008-910-IPK/67,\aeré nabylo právrrí moci dne 8. 7.2015, lhůta př,erušení stavebniho
Ťizeninejpozdějido 10.6.2015,určerrávusneseníministerstvazedne29.12.2014,č. j.2l3l20l4-
91O-IPzul3, se prodlužuje nejpozděj i do 29.2. 2016.

3, Usnesenírn Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územruho plárru, ze dne 26. 6.2015,
č. j. 115612007-910-PIO74, které nabylo právní moci dne 21.7.2075,lhůta přerušení stavebního
řízení nejpozději do 30. 6.2015, určerrávusneseníministerstvazedne29.12,2014,č, j.26512014-
910-IPKJ 12, se prodlužuje nejpozději do 3 1 . 3, 20 1 6,

4. Usnesením Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního planu, ze dne 14. 7, 20í4,
ě. j. 38/2014-9I0-IPWI8, které nabylo právní moci dne 13. 8. 2015, lhůta přerušení stavební]ro
íizení nejpozději do 20, 7. 2015, určená v usnesení ministerstva ze dne 30. 12. 2014, č. j. 3812014-
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910-IPIV12, se plodlužuje nejpozději do 30. 4,2016.

Minish dour_aq na zakladě výŠe uvedených skutečností souhlasil s návrhem rozkladovékomise a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto .ormú"tiuu.a"no.

Poučení:
Podle § 91 odst, 1, ve sPojení s ustanovením § l52 odst. 4 spnívního řádu, proti tomutorozhodnutí odvolacího správníhó orgrinu nelze dále pojat rozklad.

Ing. Darr Ťok

mirristr dopravy
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#ilŤ;Í;:.ťrt'lr'ÚČastnikŮm řízení vet'ejnou vyhlaškou, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů

- Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, !I0l5 Praha l
- Městského riŘdu Holešov, Masarykov a 628,769 LlHolešov
- obecního uřadu Třebětice, Třebětice 5t,7690l Holešov
- obecnílro uřadu Zahnašovice, Zalrnašovice 43, 769 uHolešov
- obecního úřadu Martinice, Martinice 16,'169 0] Holešov
- obecnílro uřadu Žeranovice, Žeranovic e I,769 01 Holešov
- Obecniho úřadu Pravěice, Pravčice 46,769 01 Hulín
- Městského úřadu Hulín, nám. Míru 162,76824 Hulín
- obecního uřadu Horní Lapač, Horni Lapač 22,7690l Holešov
- Obecrrího úřadu Racková, Racková 45,760 01 Ztín
- Městského uřadu Fryšták, nám. Míru 43,?6316 Fryšták

§ejmuto d^",W.:.lI.. lc(í
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
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