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Datum

Praha 2 Á -08- 2D21

VEREJNA  \/YHLASKA

Oznámení  o doplnění  podkladů  pro  vydání  společného  rozhodnutí  o rozkladech,

stanovení  Ihůty  pro  vyjádření  k podkladům

Ministr dopravy jako příslušný nadřízený správní orgán podle ustanovení fi 152 odst. 2
ve spojení s ustanovením 9178  odst. 2 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění  pozdějších
předpisů  (dále  ,,"),  ve věci  šesti  rozkladů  proti  společnému  rozhodnutí  -  stavebnímu

povolením  Ministerstva  dopravy,  odboru  infrastruktury  a územního  plánu,  ze dne 22. prosince

2020,  č. j. 269/2017-910-IPK/119,  jímž  na základě  žádostí  stavebníka,  Ředitelství  silnic  a dálnic

ČR,  zastoupeného  společností  Viapont,  s.r.o.,  povolilo  stavbu  dálnice,,Dálníce  D49,  stavba  490'1

Hulín  - Fryšták"  v rozsahu  uvedených  62 stavebních  objektů  (dále,,stavební  povolení"),  a to:

1. rozkladu  paní  Ivy Lauterkrancové,  2. rozkladu  spolku  Vizovické  vrchy,  z. s., 3. rozkladu  Spolku

pro  ekologii  Kostelec,  4. rozkladu  spolku  Egeria,  z. s., 5. rozkladu  pobočného  spolku  Děti  Země  -

Klub  za udržitelnou  dopravu  a 6. rozkladu  pana  Josefa  Drekslera,.

oznamuje,

že  v průběhu  řízení  o rozkladech,  v nichž  účastníci  řízení,  kromě  jiného,  požadovali

přezkum všech podkladových závazných stanovisek dle el 149 odst. 7 správního řádu, byly
do spisu  doplněny  následující  dokumenty:

1.  závazné  stanovisko  Ministerstva  zdravotnictví,  odboru  ochrany  veřejného  zdraví,  ze dne

13. srpna  2021,  č.  j. MZDR  22816/2021-25/0VZ

2.  závazné  stanovisko  Ministerstva  obrany,  Sekce  nakládání  s majetkem  Ministerstva  obrany,

ze dne  23. července  2021,  č. j. MO  2171  77/2021-1150

3.  závazné  stanovisko  ministra  životního  prostředí  ze dne  18. srpna  2021,  č.  j. MZP/2021/430/615

4.  usnesení  Ministerstva  životního  prostředí,  odboru  výkonu  státní  správy  VIII, ze dne  30. června

2021,  č.  j. MZP/202'7/570/760

5.  závazné  stanovisko  Ministerstva  životního  prostředí,  odboru  výkonu  státní  správy  VIII, ze dne

16. července  2021,  č.  j. MZP/202j/570/923923

6.  závazné  stanovisko  Ministerstva  dopravy,  odboru  drážní  dopravy,  ze dne 15. července  2021,

č.  j. MD-18467/202j-130/4
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7. koordinované  závazné  stanovisko  Ministerstva  vnitra,  generálního  ředitelství  Hasičského

záchranného  sboru  ČR,  ze dne  30. června  2021,  č. j. MV-90037-22/PO-PRE-2021

8. sděÍení  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

28. června  2021,  č.  j. KUZL  43028/2021

9. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

28. června  2021,  č.  j. KUZL  43126/2021

10. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

28. června  2021,  č.  j. KUZL  43204/2021

11. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  dopravy  a silničního  hospodářství,  ze dne

28. června  2021,  č.  j. KUZL  43548/2021

12.  stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

28. června  202'7, č.  j. KUZL  42490/2021

13.  stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

28. června  2021,  č. j. KUZL  38857/2021

14. stanovisko  Krajského  ůřadu  Zlínského  kraje,  odboru  dopravy  a silničního  hospodářství,  ze dne

28. června  2021,  č. j. KUZL  43682/2021

15. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

28. června  2021,  č. j. KUZL  39277/2021

16. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  dopravy  a silničního  hospodářství,  ze dne

28. června  2021,  č. j. KUZL  43685/2021

17. sdělení  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zeměděÍství,  ze dne

28. června  2021,  č. j. KUZL  38898/2021

4 8. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  dopravy  a silničního  hospodářství,  ze dne

28. června  2021,  č.  j. KUZL  43686/2021

19. sdělení  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

28. června  2021,  č. j. KUZL  43250/2021

20. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

29. června  2021,  č.  j. KUZL  43524/2021

21. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

29. června  2021,  č.  j. KUZL  39029/2021

22. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

9. srpna  2021,  č.  j. KUZL  54345/2021

23. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

29. června  2021,  č.  j. KUZL  43694/2027

24. sdělení  Krajského  úřadu  ZÍínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

16. srpna  2021,  čj. KUZL  55651/2021

25. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

28. června  202'7,  č.  j. KUZL  39525/2027

26. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

29. června  2021,  č.  j. KUZL  39336/2021

27. stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

29. června  2021,  č.  j. KUZL  43740/2021

28. sdělení  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

16. srpna  202'7, č.  j. KUZL  5565j/2021

29. sdělení  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  životního  prostředí  a zemědělství,  ze dne

10. srpna  202j,  č.  j. KUZL  5439j/202'7
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30.závazné  stanovisko  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje,  odboru  územního  plánování

a stavebního  řádu,  ze dne  13. července  202í,  č. j. KUZL  47144/2021

31. závazné  stanovisko  ministra  vnitra  ze dne  20. července  2021,  č.  j. MV-98438-3-/S0  -2021.

Vzhledem  k tomu, že  podané  rozklady  směřují  v zásadě  proti  obsahu  závazných

stanovisek, byly tak v souladu s Ffi 149 odst. 7 správního řádu požádány o potvrzení nebo změnu
závazných  stanovisek  příslušné  nadřízené  správní  orgány.  Po  obdržení  výše  uvedených

dokumentů tak již byly ve smyslu fi 36 odst. 3 správního řádu shromážděny  všechny relevantní
podklady,  které jsou  potřebné pro rozhodnutí o rozkladech,  proto  po uplynutí  níže  uvedené  Ihůty
bude  vydáno  rozhodnutí  ministra  ve II. stupni.

Ve smyslu ustanovení 9 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení  o rozkladech  právo
se k podkladům  pro vydání  rozhodnutí  vyjádřit  před  vydáním  rozhodnutí,  a to ve stanovené  Ihůtě

15  kalendářních  dnů  odedne  doručení  tohoto  oznámení  písemně  na  adresu:

Ministerstvodopravy,  odborlegislativy,  nábřeží  Ludvíka  Svobody  12,  P. O.  BOX 9, 110  15
Praha  4, datová  schránka:  n75aau3.

Výše  uvedené  podklady  byly též současně  stouto  vyhláškou  zveřejněny  způsobem

umožňujícím  dálkový  přístup  na  webových  stránkách  Ministerstva  dopravy,
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska.

Do  spisu  a podkladů  správního

u Ministerstva  dopravy,  odboru  legislativy,  po

363 (v pracovní  dny  od 9.00  do 16.00  hod.).

předloží  jeho  zástupce  písemnou  plnou  moc.

řízení  mohou  účastníci  řízení  nahlédnout

předchozí  domluvě  na tel. č. 225131  691,  225  131

Nechá-li  se některý  z účastníků  řízení  zastupovat,

Poučení

Dnem  oznámení  této písemnosti  je  den  doručení  písemnosti  do  vlastních  rukou

(účastníkům  dle @ 27 odst. 1 správního řádu se doručuje jednotlivě).  Účastníkům  řízení,
jimž  se oznamuje  veřejnou  vyhláškou,  se doručení  písemnosti  provede  v souladu  s ustanovením

@ 25 odst. 2 správního řádu vyvěšením na úřední desce Ministerstva dopravy a zveřejněním
způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  nawebových  stránkách  Ministerstva  dopravy.

https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska.  Patnáctým  dnem  po vyvěšení  na úřední  desce
Ministerstva  dopravy  se písemnost  považuje  za doručenou.

Ve smyslu ustanovení 9 25 odst. 3 správního řádu se písemnost vyvěšuje  též na úředních
deskách  příslušných  obecních  úřadu,  které jsou  povinny  písemnost  bezodkladně  vyvěsit  na svých
úředních  deskách  na dobu  nejméně  15 dnů.

doc. g. Karel  Havlíček,  ph.o.,  MBA

ministr  dopravy
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Toto  oznámení  musí  být  vyvěšeno  po dobu  nejméně  15 dnů  na úřední  desce  následujících

úřadů:

"I. Ministerstvo  dopravy,  nábř.  L. Svobody  12,  110  15  Praha  1 (na  úřední  desce  a elektronicky

s možností  dálkového  přístupu)

2.  Městský  úřad  Holešov,  Masarykova  628,  769  04 Holešov

3.  Obecní  úřad  Třebětice,  Třebětice  5"1, 769  01 Holešov

4.  Obecní  úřad  Zahnašovice,  Zahnašovice  43,  769  0al Holešov

5.  Obecní  úřad  Martinice,  Martinice  16,  769  01 Holešov

6.  Obecní  úřad  Žeranovice,  Žeranovice  1, 769  01 Holešov

7.  Obecní  úřad  Pravčice,  Pravčice  46,  768  24  Hulín

8.  Městský  úřad  Hulín,  nám.  Míru  162,  768  24  Hulín

9.  Obecní  úřad  Horní  Lapač,  Horní  Lapač  22,  769  01 Holešov

40. Obecní  úřad  Racková,  Racková  45,  760  01 Zlín

11.  Městský  úřad  Fryšták,  nám.  Míru  43,  763  16  Fryšták

Vyvěšeno  dne:. Sejmuto  dne:

Právní  účinky  doručení  má výhradně  doručení  veřejnou  vyhláškou  prostřednictvím  úřední

desky  Ministerstva  dopravy.

Podpis  a razítko  orgánu,  který  potvrzuje  vyvěšení  a sejmutí:

Rozdělovník:

účastníci  řízení

Ve smyslu ustanovení  % 109 písm. a) až d) stavebního  zákona  se následujícím  účastníkům  řízení  doručuje  toto

usnesení  jednotlivě:

1. Ředitelství  silnic  a dálnic  ČR, Na Pankráci  546/56,  145 05 Praha  4, zastoupené  na základě  plné moci spol.

Viapont,  s.r.o.,  Vodrí  258/13,  602 00 Brno

Ve smyslu ustanovení  % 109 písm. e) a f) stavebního  zákona se dalším účastníkům  řízení doručuje  toto usnesení

veřejnou  vyhláškou,  vyvěšenou  následupcím  úřadem  po dobu  15 dnů:

2. Ministerstvo  dopravy,  z d e

Ve smyslu  ustanovení  Íj 112 odst.  "I stavebního  zákona  se veřejná  vyhíáška  zasílá  též příslušným  obecním

úřadům  (Následující  obecní  úřady  žádáme  o vyvěšení  veřejné  vyhlášky  po dobu  15 dnů způsobem  v místě

obvyklým):

3. Městský  úřad  Holešov,  Masarykova  628,  769  01 Holešov

4. Obecm  úřad  Třebětice,  Třebětice  51, 769 01 Holešov

5. Obecní  úřad  Zahnašovice,  Zahnašovice  43, 769 01 Holešov

6. Obecní  úřad Markinice,  Markinice  16, 769 01 Holešov

7. Obecní  úřad  Žeranovice,  Žeranovice  í, 769 01 Holešov

8. Obecní  úřad Pravčice,  Pravčice  46, 768  24 Hulín

9. Městský  úřad Hulín,  nám. Míru 162, 768 24 Hulín

10. Obecrí  úřad Horní  Lapač,  Horrí  Lapač  22, 769 01 Holešov

č 'l. Obecní  úřad  Racková,  Racková  45, 760 01 Zlín

12. Městský  úřad Fryšták,  nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

dotčené  obce

Město  Holešov,  Masarykova  628, 769 C)I Holešov

Obec  Třebětice,  Třebětice  51  769 01 Holešov

Obec  Zahnašovice,  Zahnašovice  43, 769  01 Holešov

Obec  Markinice,  Martinice  16, 769 01 Holešov

Obec  Žeranovice,  Žeranovice  í, 769  01 Holešov

Obec  Pravčice,  Pravčice  46, 768 24 Hulín

Město  Hulín, nám. Míru 162,  768 24 Hulín

Obec  Horni  Lapač,  Horní  Lapač  22, 769  01 Holešov

Obec  Racková,  Racková  45, 760 01 Zlín

Město  Fryšták,  nám. Míru 43, 763í6  Fryšták
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 141081004-165225-
210824142003, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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