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Veřejná vyhláška 

 

U S N E S E N Í    č.  1 

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako 
věcně a místně příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zák. č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

 
přerušuje 

v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) řízení o odvolání zahájené dne 1. 11. 2018 postoupením 
odvolání účastníka řízení - „Egeria“, z. s., Obchodní 1324, Otrokovice, IČ 22892133 a dotčené 
veřejnosti - Spolku pro ekologii Kostelec, Přehradní 346, 763 14 Zlín-Kostelec, IČ 27042782, 
Vizovické vrchy, z. s., Lázeňská 1104, 763 12 Vizovice, IČ 27024661, Životní prostředí, z. s., Zálešná 
II 3251, 760 01 Zlín, IČ 22668403 proti rozhodnutí Městského úřadu Holešov, čj. HOL-
32348/2017/ŽP/Ve ze dne 24. 8. 2018, kterým byla povolena stavba vodního díla „Dálnice R49, 
stavba 4901 Hulín – Fryšták, C338 Přeložka Přílepského potoka“ pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Praha. 

Řízení o odvolání se přerušuje do doby vyřešení předběžné otázky spočívající v rozhodnutí soudu 
ve věci podané kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2018, čj. 31 A 
208/2017–169, kterým zamítl žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 
313/570/17,10523/ENV/17 ze dne 28. 4. 2017, ve věci výjimky  dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 
ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů v území 
dotčeném připravovanou výstavbou Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták v km 0,000 – 18,000 a 
současně do doby přezkoumání souhlasu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaného odborem 
výstavby, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Holešov vydaného dne 7. 4. 2017, čj. HOL-
9668/2017/SÚ/RS dle ustanovení § 156 správního řádu. 

 

 

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, IČ 65993390 

 

 



 

List č. 2 usnesení čj. KUZL 1810/2019 

 
 

Odůvodnění: 
 

Doručením spisu Městského úřadu Holešov sp. zn. 5304/2017/ŽP/Ve s podanými odvoláními spolku 
Egeria, z. s.,  Spolku pro ekologii Kostelec, Vizovické vrchy, z. s. a Životní prostředí, z. s. dne 1. 11. 
2018 bylo zahájeno odvolací řízení ve věci odvoláními napadeného rozhodnutí Městského úřadu 
Holešov, čj. HOL-32348/2017/ŽP/Ve ze dne 24. 8. 2018. Uvedeným rozhodnutím byla povolena 
stavba vodního díla „Dálnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták, C338 Přeložka Přílepského potoka“ 
pro Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha.V podaných odvoláních bylo namítáno, že usnesením 
Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2017, čj. 31A 59/2017-243 byl žalobě odvolatele podané proti 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o výjimce ze dne 29. 12. 2016, čj. 
56610/570/16,1539/ENV/16 přiznán odkladný účinek. Stejně tak usnesením Krajského soudu v Brně 
ze dne 10. 8. 2017, čj. 31A 208/2017-116 byl  žalobě odvolatele podané proti rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí o výjimce ze dne 28. 4. 2017, čj. 313/570/17,10523/ENV/17 přiznán odkladný 
účinek.  

Dne 29. 6. 2018 pod čj. 31 A 208/2017 – 169 a dne 30. 5. 2018 pod čj. 31 A 59/2017–367 vydal 
Krajský soud v Brně rozsudky ve věci podaných žalob. Dne 1. 11. 2018 odvolací orgán obdržel 
usnesení Nejvyššího správního soudu o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti proti rozsudku 
Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2018, čj. 31 A 208/2017–169, kterým zamítl žalobu proti 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 313/570/17,10523/ENV/17 ze dne 28. 4. 2017, ve věci 
výjimky  dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje 
zvláště chráněných druhů živočichů v území dotčeném připravovanou výstavbou Dálnice D49, stavba 
4901 Hulín – Fryšták v km 0,000 – 18,000.  

Rozhodnutí o výjimce ze zákonem č. 114/1992 Sb. stanovených ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů je jedním z podkladů pro navazující řízení ve věci povolení záměrů 
staveb a jiných činností, kterými by mohlo dojít k nedovolenému zásahu do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů živočichů. Jelikož u stavby „Dálnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták, C338 
Přeložka Přílepského potoka“ nelze vyloučit, že by k negativnímu zásahu do přirozeného vývoje 
některého ze zvláště chráněných druhů živočichů vyskytujících se v trase stavby při její realizaci 
mohlo dojít, krajský úřad toto odvolací řízení přerušil do doby vyřešení předběžné otázky tj. 
do pravomocného rozhodnutí soudu o kasační stížnosti.  

Současně důvodem pro přerušení řízení je v odvoláních uvedený návrh na přezkum souhlasu dle § 15 
odst. 2 stavebního zákona vydaného Městským úřadem Holešov dne 7. 4. 2017, čj. HOL-
9668/2017/SÚ/RS. Na základě této skutečnosti byl dán podnět k přezkumu předmětného souhlasu dle 
ustanovení § 156 správního řádu.  

 

 

Poučení účastníků: 
 
Proti tomuto usnesení se lze odvolat podle § 76 odst. 5 správního řádu k Ministerstvu zemědělství 
s uvedením rozsahu, v jakém se usnesení napadá a uvedením namítaného rozporu s právními 
předpisy nebo uvedením nesprávností usnesení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ve lhůtě patnácti dnů ode dne oznámení tohoto 
usnesení - § 83 odst. 1 správního řádu. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu 
odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné - § 82 odst. 1 
správního řádu. 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

RNDr. Alan  U r c 
vedoucí odboru 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
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Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů. 

 

Datum vyvěšení :………………………….     Datum sejmutí: ….…..…………………………….. 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

1/ Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 spr. řádu o povolení stavby: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  - v zastoupení 

                                                                                  Ing. Petr Uchytil, Chmelnice 2792/20, 628 00 Brno 

 

2/ Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 spr. řádu o povolení stavby: 

Egeria, z.s., Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice 

 

3/ Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 spr. řádu o povolení stavby, jimž je doručováno formou veřejné 
vyhlášky: 

Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 60175 Brno 

 
Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni 
k těmto pozemkům: 

parc. č. 2170/1, 2170/2, 2167/1, 2167/2, 2171/1, 2171/2, 2369, 2172, 2168/1, 2168/2, 2370/2, 2370/4, 
2370/5, 2370/6, 3534/2, 4001/28, 4001/29, 4001/37, 4001/43, 4001/44, 4002/1 v k. ú. Holešov 

 

4/ Dotčené orgány:  

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov 

 

5/ Veřejnost ve smyslu § 3 písm. i) odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění - doručováno 
veřejnou vyhláškou 

Spolek pro ekologii Kostelec, Přehradní 346, 763 14 Zlín-Kostelec 

Vizovické vrchy, z. s., Lázeňská 1104, 763 12 Vizovice 

Životní prostředí, z. s., Zálešná II 3251, 760 01 Zlín 

 



 

List č. 4 usnesení čj. KUZL 1810/2019 

 
 

Na vědomí: 

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a ŽP, Masarykova 628, 769 17 Holešov 

 

 

 

 

Krajský úřad Zlín – PODATELNA - s  žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 
15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět 

Město Holešov - s  žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení 
potvrzené kopie zpět 
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