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Spolek pro ekologii Kostelec, IČO: 27042782  

sídlo: Přehradní 346, Kostelec, 763 14 Zlín 

 

 

Městský úřad  Holešov 

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí 

Oddělení životního prostředí 

Masarykova 628 

769 17 Holešov 
 

 

Odesláno dne 26.09.2018 

 

Odvolání proti stavebnímu povolení vodního díla „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – 

Fryšták, C 338 Přeložka Přílepského potoka“, ze dne 24. 8. 2018, č. j. HOL-

32348/2017/ŽP/Ve 

 

Dne 27.08.2018 vyvěsil Městský úřad Holešov, Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí (dále jen 

„vodoprávní úřad“) na své elektronické úřední desce veřejnou vyhláškou stavební povolení vodního díla 

„Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták, C 338 Přeložka Přílepského potoka“, ze dne 24. 8. 2018, č. j. 

HOL-32348/2017/ŽP/Ve. Toto stavební povolení bylo doručeno podle § 25 odst. 2 správního řádu 15 dnem 

od vyvěšení, tj. 11.09.2018. Proti výše nadepsanému stavebnímu povolení v záhlaví uvedený odvolatel 

podává v zákonné lhůtě 15 dní toto   

 

odvolání 
 

a žádá nadřízený orgán, aby jej zrušil, to zejména pro nezákonnost proběhlého řízení, nedostatečnou 

ochranu práv a oprávněných zájmů odvolatele, nedostatečnou ochranu veřejných zájmů, nedostatečné 

zjištění stavu věci o němž by nebylo důvodných pochybností, nezjištění všech okolností důležitých pro 

ochranu veřejných zájmů a dále též pro nepřezkoumatelnost. 

 

Napadené rozhodnutí bylo vydáno v navazujícím řízení. Podle § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí může odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení podat také dotčená 

veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 tohoto zákona, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním 

stupni. Odvolatel splňuje tento předpoklad, což lze ověřit výpisem platných údajů a stanovami, které jsou 

zveřejněny ve spolkovém rejstříku. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=27042782  

 

Odůvodnění 

 

1) Nerespektování odkladného účinku, nezákonnost řízení 
Odvolatel namítá, že od počátku řízení, které bylo zahájeno dne 06.12.2017 až do 09.08.2018, kdy nabyl 

právní moci rozsudek o výjimce ze dne 29.06.2018, č.j. 31 A 208/2017-169 vodoprávní úřad postupoval 

nezákonně, neboť nerespektoval odkladný účinek žalob podaných proti výjimkám. Dle názoru Nejvyššího 

správního soudu odkladný účinek představuje nutnost zmrazit stav věcí v době před napadeným 

správním rozhodnutím. Jelikož až do 09.08.2018 neměly být činěny žádné úkony v tomto řízení ve vztahu 

k dotčené veřejnosti, nelze vycházet z předpokladu, že odvolatel se mohl řádně vyjádřit. 

 

2) Rozpor stavby s podmínkou č. 5 rozhodnutí o výjimce a závazným stanoviskem EIA 
Odvolatel namítá, že projektová dokumentace je v rozporu s podmínkou č. 5 rozhodnutí o výjimce ze 

dne 28.11.2013, č.j. 57905/ENV/13, 1367/570/13 a s podmínkou č. 5 závazného stanoviska EIA ze 

dne 22.11.2016, č.j. 63881/ENV/16. Obě tyto podmínky ukládají že kyneta toku nebude zpevňována 

betonovým lůžkem. V rozporu s tím stavebník navrhuje vyústění Přílepského potoka do Mojeny 

zpevnit kamennou dlažbou do betonového lože. 



2/7 

 

3) Rozpor stavby s podmínkou č. 4 rozhodnutí o výjimce, rozpor v dokumentaci 
Dle textu Souhrnné technické zprávy dodané do spisu dne 10.05.2018, str. 6, je skrývky ornice nutno 

provádět v období od srpna do půlky listopadu. Odvolatel namítá, že tento termín je v rozporu s podmínkou 

č. 4 rozhodnutí o výjimce ze dne 28.11.2013, kde je tato činnost povolena jen od 15.9. do 31.3. 

Skutečnost, že dokumentace je zmatečná, neboť na jiném místě uvádí odlišný termín skrývek v souladu s 

výjimkou není relevantní, neboť dokumentace by měla být zpracována jednoznačně a pokud jednoznačná 

není, je třeba počítat s rizikovější variantou. 

 

4) Absence závazných stanovisek MěÚ Holešov k aktuální verzi stavby, irelevantní koordinované 

závazné stanovisko 
Podkladem napadeného rozhodnutí je koordinované závazné stanovisko MěÚ Holešov ze dne 21.08.2013, 

č.j. HOL-154/14768/2013/KZS. Odvolatel namítá, že toto koordinované závazné stanovisko bylo vydáno v 

roce 2013, tedy době, kdy nebyl znám současný stav dotčeného území (např. stav břehových porostů a 

biodiverzity), neexistovala projednávaná dokumentace k povolení stavby, ani nebyly známy další důležité 

skutečnosti, jako jsou např. později vydaná rozhodnutí o výjimkách, či závazné stanovisko EIA. Navíc toto 

koordinované závazné stanovisko neobsahuje žádný popis stavby, pouze její obecný název: „Rychlostní 

silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“, bez zmínky o Přeložce Přílepského potoka. Proto jej není možné 

bez pochybností ke stavbě Přeložky Přílepského potoka přiřadit a považovat za relevantní. Odvolatel namítá, 

že z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny zde absentuje závazné stanovisko k zásahu do významných 

krajinných prvků (vodních toků Přílepského potoka a Mojeny), včetně řešení ochrany břehových porostů a 

biokoridoru a dále zde absentuje závazné stanovisko k ochraně krajinného rázu. Jestliže toto koordinované 

závazné stanovisko na str. 5 odkazuje na dřívější rozhodnutí a závazná stanoviska, vydaná MěÚ Holešov, tak 

už z doby jejich vydání (2004-2010) je zřejmé, že nemohou být ve vztahu k projednávané věci relevantní a to 

ze stejných důvodů jako napadené koordinované závazné stanovisko. Odvolatel dále namítá, že z hlediska 

zájmů ochrany přírody a krajiny je koordinované závazné stanovisko nepřezkoumatelné, neboť postrádá 

odůvodnění. 

 

5) Nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí, zneužití správního uvážení, nedostatečná ochrana 

dřevin 
Vodoprávní úřad na str. 9 napadeného rozhodnutí uvádí, že „Součástí koordinovaného závazného stanoviska 

Městského úřadu Holešov je závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, ve kterém je následující 

podmínka: Při veškerých stavebních pracích bude žadatel dbát na to, aby bylo poškození stávajících dřevin 

co možná nejmenší, a bude dodržovat normu na ochranu dřevin ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních 

úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standard péče o 

přírodu a krajinu – řez stromů SPPK A02 002:2015 vydaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České 

republiky. Tato podmínka byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí (pod č. 12).“. Odvolatel namítá, 

že podkladové koordinované závazné stanovisko MěÚ Holešov ze dne 21.08.2013, č.j. HOL-154/14768 

/2013/KZS tuto podmínku neobsahuje a vodoprávní úřad tak nebyl oprávněn nahrazovat řádnou ochranu 

dřevin volnou fabulací, jelikož není orgánem ochrany přírody. Výše uvedená podmínka nijak neřeší absenci 

ochrany dřevin ze strany příslušného orgánu. 

 

6) Absence kompletního územního rozhodnutí 
Odvolatel namítá, že podkladem stavebního povolení musí být kompletní územní rozhodnutí. V daném 

případě je ve spisu založena pouze textová část územního rozhodnutí, bez seznamu stavebních pozemků a 

bez situačních výkresů. Za takového stavu nelze ověřit, zda je navržený záměr v souladu s územním 

rozhodnutím. Předložit územní rozhodnutí je povinností stavebníka a vodoprávní úřad by měl zajistit, aby 

tuto povinnost splnil. 

 

7) Nepřezkoumatelnost souhlasu stavebního úřadu 
Podkladem napadeného rozhodnutí je souhlas stavebního úřadu ze dne 07.04.2017, č. j. HOL-9668/2017/ 

SÚ/RS, vydaný dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, kde se uvádí, že stavba je v souladu s územním roz-

hodnutím. Odvolatel namítá, že tento souhlas je nepřezkoumatelný, jelikož neobsahuje žádné odůvodnění. 
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8) Neplnění podmínek územního rozhodnutí 
8.1) Podmínka č. 25, ukládá, že součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt organizace 

výstavby, který bude minimalizovat negativní dopady na životní prostředí při realizaci stavby. Odvolatel 

namítá, že tento projekt organizace výstavby není součástí projednávané dokumentace. 

8.2)  Podmínka č. 27, ukládá, že součástí dokumentace pro stavební povolení bude hydrogeologické 

posouzení s ohledem na stavbu, které posoudí možné ovlivnění stávající kvality a kvantity podzemních vod 

stavbou. Odvolatel namítá, že hydrogeologické posouzení absentuje, přestože stavba je situována v pásmu 

ochrany vodního zdroje pitné vody. 

 

9) Chybějící rozhodnutí o změně využití území 
Z projektové dokumentace vyplývá, že původní koryto vodního toku má být zasypáno. Odvolatel namítá, že 

z dokumentace není zřejmé jak bude plocha bývalého koryta dále využívána, jisté však je, že zasypané 

koryto již nebude vodním tokem, jde tedy o záměr vyžadující rozhodnutí o změně využití území, takové 

územní rozhodnutí však nebylo doloženo a stavbu proto nelze povolit. 

 

10) Chybějící pozemek 
Dle výrokové části má být původní rušené koryto Přílepského potoka zasypáno. Odvolatel namítá, že 

zasypání koryta nelze provést dle napadeného rozhodnutí, neboť pozemek p. č. 4001/29 v k. ú. Holešov, kde 

se nachází část rušeného koryta, není zahrnut mezi pozemky, na kterých se stavba povoluje. 

 

11) Nejasné využití rušeného koryta vodního toku 
Část zasypaného koryta má být dle výrokové části oseta. Odvolatel namítá, že z napadeného rozhodnutí ani z 

projektové dokumentace není jasné, jakým osivem, resp. jaký nový porost by tady měl vzniknout a jakému 

účelu by plocha měla sloužit. Textová část územního rozhodnutí nepovoluje změnu využití stávajícího 

koryta. Změna není v souladu s územním plánem města Holešova. 

 

12) Není zřejmé, které části dokumentace jsou relevantní a které nikoliv 
Projektová dokumentace byla dodána třikrát, některé její části jsou duplicitní (Průvodní zpráva a Souhrnná 

technická zpráva), z podkladů spisu není zřejmé, která z těchto dokumentací, případně která její část, je dnes 

relevantním podkladem pro povolení stavby a která již nikoliv. Není zřejmé, k čemu se mají účastníci 

vyjádřit a co již mají pokládat za obsolentní. 

 

13) Projektová dokumentace je nekvalitní, nepřehledná a zmatečná 
Dle napadeného rozhodnutí má být stavba realizována podle projektové dokumentace, kterou vypracovala 

Ing. Ivana Novotná, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v březnu 2014 a její aktualizace z 

března 2018.  Odvolatel namítá, že: 

13.1) V naposledy dodané Průvodní zprávě v části A 1.1 pod písm. b) „místo stavby“ měly být mj. uvedeny 

parcelní čísla pozemků. Odvolatel namítá, že parcelní čísla pozemků zde chybí. 

13.2) V Průvodní zprávě v části A 2 je seznam vstupních podkladů. Chybí zde však aktualizované biologické 

hodnocení, na které se odvolává zpracovatel na str. 6 Souhrnné technické zprávy. 

13.3) V Průvodní zprávě v části „A 3 Údaje o území“ pod písm. a) by měly být informace o rozsahu 

řešeného území. Odvolatel namítá, že tyto informace chybí. 

13.4) V Průvodní zprávě v části „A 3 Údaje o území“ pod písm. c) by měly být údaje o odtokových 

poměrech. Zpracovatel zde uvádí: „hydrotechnické údaje jsou v příloze technické zprávy C338“. Odvolatel 

namítá, že v dokumentaci tyto údaje nejsou. 

13.5) V Průvodní zprávě v části „A 3 Údaje o území“ pod písm. e) by měly být údaje o souladu s územním 

rozhodnutím. Zpracovatel zde uvádí pouze jednu větu: „stavba je v souladu s územním rozhodnutím stavby 

R4901“. Odvolatel namítá, že v této kapitole absentují údaje o tom, které podmínky územního rozhodnutí a 

jakým způsobem byly projektovou dokumentaci splněny. Odvolatel upozorňuje, že minimálně podmínky č. 

25 a 27 územního rozhodnutí projektová dokumentace neplní. 

13.6) V Průvodní zprávě v části „A 3 Údaje o území“ pod písm. g) by měly být údaje o splnění požadavků 

dotčených orgánů. Odvolatel namítá, že v této části absentují konkrétní požadavky dotčených orgánů, které 
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byly splněny. 

13.7) V Průvodní zprávě v části „A 3 Údaje o území“ pod písm. j) by měl být seznam pozemků a staveb 

dotčených prováděním stavby podle katastru nemovitostí. Zpracovatel zde odkazuje na výřez z přílohy 

Záborový eleborát v části C338 Technická zpráva, jelikož se mu zřejmě nechtělo čísla pozemků opisovat. 

Odvolatel namítá, že v tomto záborovém elaborátu jsou vyznačeny pozemky vícero staveb, minimálně 

Přivaděče Holešov a Přeložky Přílepského potoka, proto není bezpochyby zřejmé, které pozemky mají být 

dotčeny prováděním Přeložky Přílepského potoka. 

13.8) V Průvodní zprávě v části „A 4 Údaje o stavbě“ pod písm. f) by měly být údaje o splnění požadavků 

dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů. Odvolatel namítá, že v této části 

absentují konkrétní požadavky dotčených orgánů, či právních předpisů, které byly splněny. 

13.9) V naposledy dodané Souhrnné technické zprávě chybí na titulním listu celý název stavby, tedy 

informace, že zpracovávanou stavbou je Přeložka Přílepského potoka. Pouze tento titulní list je označen 

razítkem a podpisem autorizované osoby Ing. Ivany Novotné, ČKAIT 1000585, která je oprávněna stavbu 

vodního díla projektovat, v dalším textu už nejsou údaje o autorství této osoby nijak zmíněny, naopak jako 

zpracovatel je uveden Ing. Jiří Dufka, ČKAIT 1001177, který autorizaci k vodním stavbám nemá a svou 

práci neoznačil razítkem ani podpisem. Čili osoba která je oprávněna stavbu navrhovat se podepsala na list 

papíru, který se stavbou spojuje jen kancelářská spona (název stavby je pouze obecný), v rozporu s tím je 

autorem Přeložky Přílepského potoka patrně Ing. Jiří Dufka, ČKAIT 1001177, který ale za svou práci neručí, 

ani podpisem, ani razítkem, ani autorizací. 

13.10) V Souhrnné technické zprávě v části „B.1 písm. a) charakteristika stavebního pozemku“ absentují 

údaje o skutečném stavu pozemků, údaje o průtocích vody v překládaném vodním toku Qa dlouhodobý 

průměrný, Qm-denní, Qn-letý, chybí informace v jakém stavu je překládaný potok, včetně jeho břehových 

porostů. 

13.11) V Souhrnné technické zprávě v části „B.2.2 písm. a) urbanismus“ absentují údaje o kompozici 

prostorového řešení. 

13.12) V Souhrnné technické zprávě v části „B.2.2 písm. b) architektonické řešení“ absentují údaje o 

kompozici tvarového řešení, materiálovém a barevném řešení. 

13.13) V Souhrnné technické zprávě v části B.2.6 písm. a) by měla být zpracována kapitola „stavební 

řešení“. Tato kapitola však chybí. 

13.14) V Souhrnné technické zprávě v části B.2.6 písm. b) by měla být zpracována kapitola „konstrukční a 

materiálové řešení“. Tato kapitola však chybí. 

13.15) V Souhrnné technické zprávě v části B.2.6 písm. c) by měla být zpracována kapitola „mechanická 

odolnost a stabilita“. Tato kapitola však chybí. 

13.16) V Souhrnné technické zprávě v části B.2.11 písm. e) by měla být zpracována kapitola 

„protipovodňová opatření“. Tato kapitola však chybí. 

13.17) V Souhrnné technické zprávě v části B.5 by měla být zpracována kapitola „a) terénní úpravy“. Tato 

kapitola však chybí. 

13.18) V Souhrnné technické zprávě v části B.5 by měla být zpracována kapitola „b) použité vegetační 

prvky“. Tato kapitola však chybí. 

13.19) V Souhrnné technické zprávě v části B.5 by měla být zpracována kapitola „c) biotechnická opatření“. 

Tato kapitola však chybí. 

13.20) V Souhrnné technické zprávě v části B.5 „Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav“ se uvádí, 

že na okrajích přeložky vodního toku budou provedeny vegetační úpravy, není však konkretizováno, o jaké 

vegetační úpravy se jedná. Není popsáno, co stavebník zamýšlí učinit se zrušeným korytem a jeho 

břehovými porosty. Není popsáno zda a jaká budou provedena opatření proti šíření invazních druhů rostlin. 

13.21) V Souhrnné technické zprávě v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana by pod 

písm. a) „vliv stavby na životní prostředí“ mělo být zpracováno téma „voda“. Autor dokumentace zde 

stručně uvádí, že vodohospodářaská stavba neovlivňuje negativně odtokové poměry v území. Odvolatel 

namítá, že z hlediska vlivu na životní prostředí a vodu je u přeložek vodních toků mimo zastavěné území 

podstatné, zda v korytě bude voda a zda tato voda bude použitelná pro formy života, které jsou v daném 

prostředí na vodě závislé. Odvolatel namítá, že vzhledem k tvrdě technickému pojetí stavby tyto vyhlídky 

nejsou příznivé. Přeložka má nepřirozeně geometrický tvar koryta v příčném i podélném směru (bez 

meandrů, bez tůní, bez mělčin), chybí v ní jakékoliv členité úseky, břehy jsou v celé délce opevněny 



5/7 

masivními kameny (částečně do betonu), na tomto opevnění neporoste ani tráva. Navržený způsob provedení 

nemá nic společného s přirozeným vodním tokem nížinné oblasti, navíc absentují i břehové porosty dřevin, 

které mají být bez náhrady odstraněny a perspektiva jejich budoucího samovolného uchycení a růstu v 

kamenné dlažbě je nevelká. Za těchto podmínek bude zvýšený vsak i výpar vody, takže potok bude vysychat, 

dalším negativem je, že blízký dálniční přivaděč bude zdrojem trvalého znečištění vody v potoce. Voda, 

pokud v potoce nějaká zůstane, bude nekvalitní a pro život nepoužitelná. 

13.22) V Souhrnné technické zprávě v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana by pod 

písm. a) „vliv stavby na životní prostředí“ mělo být zpracováno téma „odpady a půda“. Tato kapitola zde 

absentuje. K tématu půda zde absentují údaje jak bude naloženo s půdou která se nachází v místě stavby. 

13.23) V Souhrnné technické zprávě na str. 6 k tématu významných krajinných prvků je uvedeno pouze tolik, 

že stavebník získal závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Odvolatel namítá, že v této kapitole absentují 

údaje o konkrétních parametrech stavby ve vztahu k významným krajinným prvkům. Stavebník se vůbec 

nezamyslel nad tím, co je to významný krajinný prvek, jak má podle zákona vypadat a zda stavba těmto 

předpokladům vyhoví. Dle názoru odvolatele významný krajinný prvek by měl být ekologicky, geomorfo-

logicky nebo esteticky hodnotnou částí krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívat k udržení její 

stability. Navržená stavba tyto ambice nemá. Není ekologicky, geomorfologicky ani esteticky hodnotná a 

nijak nepřispívá k udržení ekologické stability. 

13.24) V Souhrnné technické zprávě na str. 6 se s odkazem na aktualizované biologické hodnocení uvádí, že 

skrývky ornice nutno provádět v období od srpna do půlky listopadu. Odvolatel namítá, že tato podmínka je 

v rozporu s podmínkou č. 4 rozhodnutí o výjimce ze dne 28.11.2013 a součástí spisu není žádné aktualizo-

vané biologické hodnocení. 

13.25) V Souhrnné technické zprávě v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana by pod 

písm. d) měla být kapitola „návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA“. 

Podobně nazvaná kapitola se na str. 6 sice vyskytuje, však chybí zde vypořádání podmínky č. 5 stanoviska 

EIA, jenž se vztahuje na úpravy vodních toků. 

13.26) V Souhrnné technické zprávě v části B.8 Zásady organizace výstavby se pod písm. e) uvádí, že kácení 

dřevin bude provedeno v souladu s vydaným povolením při dodržování předepsaných termínů. Odvolatel 

namítá, že součástí spisu není žádné povolení ke kácení dřevin a dále není zřejmé na jaké předepsané termíny 

se stavebník odvolává. 

13.27) V Souhrnné technické zprávě v části B.8 Zásady organizace výstavby pod písm. f) by mělo být 

zpracováno téma „maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)“. Obsahem této kapitoly je jediná věta: 

„jsou vymezeny v záborovém elaborátu stavby / výřez v příloze“. Odvolatel namítá, že není zřejmé, jaký 

bude plošný rozsah dočasného a trvalého záboru stavby v m², v příloze žádný výřez není. Záborový eleborát 

který je součástí spisu nemá žádnou legendu, není jasné, co jednotlivé barvy v této mapě znamenají. 

13.28) Souhrnné technické zprávě v části B.8 Zásady organizace výstavby pod písm. i) by mělo být 

zpracováno téma „ochrana životního prostředí při výstavbě“. Obsahem této kapitoly je poznámka: „viz 

Průvodní zpráva“. Odvolatel proto namítá, že obsah této kapitoly chybí. 

13.29) V dokumentaci absentují Situační výkresy, resp. tato část dokumentace je označena a podepsána 

jiným projektantem, Ing. Miroslavem Mluzínem, ČKAIT 1001175, který nemá autorizaci k navrhování 

vodohospodářských staveb, tudíž tato část dokumentace je nepoužitelná. 

13.30) V Situačních výkresech absentuje název stavby, tedy informace, že zpracovávanou stavbou je 

Přeložka Přílepského Potoka. Zpracován je zejména Přivaděč Holešov a Přeložka Přílepského potoka zde od 

přivaděče není oddělena, nelze ji proto posoudit. 

13.31) Katastrální situační výkres a přehledná situace záborového elaborátu obsahují barevné plochy (žluté, 

modré a zelené), absentuje však legenda mapy, objasňující co tyto plochy představují. Absentuje zde název 

stavby, tedy informace, že zpracovávanou stavbou je Přeložka Přílepského Potoka a ne např. Přivaděč 

Holešov. 

13.32) Přílohou Technické zprávy je výkres přehledné situace 1:1000, kde je v severní části Přeložky 

Přílepského potoka zakreslen neoznačený objekt vyústění odvodnění Přivaděče Holešov. Odvolatel namítá, 

že u tohoto vyústění absentuje odlučovač ropných látek a že srážkové vody mají být přednostně zasakovány 

a nikoliv odváděny do vodního toku. 

13.33) Pokud má být podle napadeného rozhodnutí stavba realizována na základě projektové dokumentace, 

kterou vypracovala Ing. Ivana Novotná, v březnu 2014 a její aktualizace z března 2018. Potom v ní chybí 
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Situační výkresy, další problém je v tom, že Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva jsou dodány ve 

dvou odlišných verzích. Dokumentace tak není kompletní a jednoznačná. 

 

14) Nepřezkoumatelnost plnění podmínek rozhodnutí o ochranných pásmech vodního zdroje, 

nemožnost seznámit se s tímto rozhodnutím 

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody. Vodoprávní úřad v odůvodnění 

napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že stavba splňuje podmínky dané rozhodnutím o ochranných 

pásmech vodního zdroje ze dne 31.10.2007, č.j. ŽP/24263/2007/Ve. Odvolatel namítá, že jmenované 

rozhodnutí není uvedeno mezi podklady na str. 4-5 v odůvodnění a není ani založeno ve správním spisu. 

Odvolatel se proto s výše uvedeným rozhodnutím nemohl seznámit a vyjádřit se k jeho obsahu, napadené 

rozhodnutí je tudíž nepřezkoumatelné. 

 

15) Nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí z hlediska ochrany vodních útvarů 
Vodoprávní úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že: „Za předpokladu splnění 

podmínek uložených tímto rozhodnutím, lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního 

útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu /potenciálu vod.“ Odvolatel namítá, že 

tento závěr je nepřezkoumatelný, jelikož není zřejmé k jakému útvaru vod se vztahuje, v jakém je tento vodní 

útvar stavu z hlediska sledovaných parametrů, jak záměr dálnice tyto parametry ovlivní, resp. na základě 

jakých úvah lze dospět k výše citovanému závěru. Lze si domyslet, že vodoprávní úřad tento názor převzal z 

vyjádření správce povodí ze dne 29.9.2016, č.j. PM048357/2016-203/Fi, avšak ani toto podkladové 

vyjádření správce povodí neobjasňuje, jak by mohlo nedojít ke zhoršení stavu vodního útvaru, pokud bude 

tvrdě technicky upraven a pokud do něj budou zaústěny srážkové vody z rozsáhlého úseku dálnice, 

obsahující široké spektrum škodlivých látek, jak je tomu v daném případě. 

 

16) Chybějící stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
Odvolatel namítá, že podkladem napadeného rozhodnutí mělo být stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Jelikož toto stanovisko nebylo podkladem napadeného rozhodnutí, odvolatel 

namítá nejištění stavu věci o němž by nebylo důvodných pochybností, nedostatečnou ochranu veřejného 

zájmu, nepřezkoumatelnost rozhodnutí a nemožnost vyjádřit se k důležitému dokumentu, který měl být 

podkladem rozhodování. 

 

17) Záměr může mít významný vliv na předmět ochrany evropsky významné lokality (EVL) 
V závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí ze dne 22.11.2016, č.j. 63881/ENV/16, které je 

podkladem napadeného rozhodnutí se na str. 29 uvádí, že „Podle stanoviska Krajského úřadu Zlínského 

kraje dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. (č.j. KUZL 50440/2015 ze dne 18. 8. 2015), nemůže mít záměr „D49, 

stavba 4901 Hulín – Fryšták“ významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo 

ptačí oblasti.“ Odvolatel s tímto závěrem nesouhlasí, neboť předmětná stavba je součástí prvního úseku 

dálnice D49, která má vést od Hulína ke hranici se Slovenskem. Dálnice D49 v úseku staveb 4903, 4904 a 

4905 dle stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 25.3.2010, č.j. KUZL 17567/2010 může mít 

významný vliv na stav předmětu ochrany evropsky významné lokality. Pro stejný úsek staveb 4903, 4904 a 

4905 bylo vydáno taktéž nesouhlasné stanovisko EIA. Předmětem ochrany EVL Beskydy jsou mimo jiné vlk 

obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý, jejichž teritoria nebo domovské okrsky dosahují stovek kilometrů 

čtverečních a například rysi, kteří jsou v Beskydech nejpočetnější, se rozptylují na vzdálenosti až 125 km a 

mohou tak být výstavbou dálnice negativně ovlivněni. Dálnice D49, ať už v celku, nebo její jednotlivé úseky 

ve spojení mohou mít významný vliv na předmět ochrany evropsky významné lokality Beskydy. Za daného 

stavu, kdy východní polovina Dálnice D49 (v úseku staveb 4903, 4904 a 4905) neprošla úspěšně ani 

procesem posuzování EIA je nepřípustné dálnici rozestavět, neboť není jisté, zda bude možné ji dokončit. 

 

18) Chybějící biologické hodnocení 

Podmínka č. 9 stanoviska MŽP k návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje ze dne 21.8.2008, č.j. 

53913/ENV/08 ukládá u záměrů které zasahují do biocenter ÚSES provést před realizací jejich biologické 

hodnocení. Záměr stavby 4901 podle dokumentace EIA zasahuje biocentra ÚSES: LBC Od Smuží, LBC 

Pod Kučovanicemi, LBC Bohušinky, dle územního plánu Fryštáku dále zasahuje LBC U Žabárny a proto 
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mělo být vypracováno biologické hodnocení. Jelikož biologické hodnocení záměru absentuje, odvolatel 

namítá, že nebyl zjištěn stav věci o němž by nebylo důvodných pochybností a nebyly zjištěny všechny 

okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu ochrany přírody. 

 

19) V napadeném stavebním povolení chybí uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), což je 

povinný údaj dle § 7 vyhlášky č. 432/2001 Sb. 

 

 

 

Ing. Ivo Kovář 

předseda spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. č.: 407/2018 

Vyvěšeno dne: 01.10.2018 

Bude sejmuto dne: 17.10.2018 

Sejmuto dne: 

 


