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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Věc:

Změna č. 3 územního rozhodnutí Městského úřadu Holešov č. j. SŘ/9909/2004/Sa ze
dne 15.11.2004 v rozsahu tří protihlukových stěn SO 701.1, 703.2 a 703.4 – seznámení
s podklady pro vydání rozhodnutí, se kterými neměli účastníci řízení možnost se
seznámit

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, (dále jen „krajský
úřad“) rozhodnutím č. j. KUZL 81630/2021 ze dne 19.11.2021 k žádosti Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, (dále jen „ŘSD“) zastoupeného VIAPONT,
s. r. o., se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno, podané dne 18.12.2020 o změnu rozhodnutí
Městského úřadu Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. SŘ/9909/2004/Sa
ze dne 15.11.2004, jímž umístil stavbu označenou jako „Rychlostní silnice R49, stavba 4901
Hulín–Fryšták“, rozhodl podle § 94 ve vazbě na § 79 odst. 1 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2020, (dále
jen „stavební zákon“) o změně tohoto územního rozhodnutí v rozsahu změny:
stavební objekty
-

SO 701.1 – Protihluková stěna Třebětice R49 – TRE3 v km 4,057–4,500 vpravo

-

SO 703.2 – Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301–11,921 vlevo

-

SO 703.4 – Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360–16,600 vpravo

v katastrálních územích Třebětice, Žeranovice, Horní Lapač a Dolní Ves.
Vzhledem k datu podání žádosti je rozhodným zněním zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění účinném do 31.12.2020 (čl. II bod 1. zákona č. 403/2020 Sb.).
Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, (dále jen
„ministerstvo“) vede řízení o odvoláních proti rozhodnutí krajského úřadu a primárně na základě
odvolacích námitek zjistilo, že krajský úřad rozhodl na základě podkladů pro vydání rozhodnutí,
z nichž u některých nedal účastníkům řízení možnost se s nimi seznámit před vydáním rozhodnutí.
Těmito podklady jsou:

Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 660 03 008

ID datové schránky: n75aau3
e-mail: posta@mdcr.cz
tel. +420 225 131 111

1

MD-8371/2022-930/6

1.

závazné stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu č. j.
KUZL 80288/2021 ze dne 16.11.2021 o přípustnosti záměru protihlukových stěn z hlediska
politiky územního rozvoje, územně plánovacích dokumentací a z hlediska uplatňování cílů
a úkolů územního plánování

2.

přílohy (seznam pozemků určených k odnětí ze zemědělského půdního fondu a situace se
zákresem záborů) k souhlasu Ministerstva životního prostředí č. j. 640/2572/2004 ze dne
04.10.2004

3.

rozhodnutí Městského úřadu Holešov zn. ŽP/7600/09/LI ze dne 26.05.2009 o trvalém
a dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Jelikož účastníci řízení (vyjma ŘSD, které tyto podklady v řízení doložilo) neměli možnost
se vyjádřit k těmto podkladům pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo tímto tuto vadu
prvoinstančního řízení napravuje. Účastníci řízení mají právo seznámit se s výše jmenovanými
podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této
písemnosti (při doručování veřejnou vyhláškou se považuje za doručenou patnáctým dnem po
vyvěšení, až tento den je rozhodný pro běh určené lhůty). Seznámení, vyjádření a procesní úkony
vycházející ze znalosti těchto podkladů lze činit ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako
by tomu bylo v prvoinstančním řízení.
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Přílohy:
−
závazné stanovisko č. j. KUZL 80288/2021 ze dne 16.11.2021
−
seznam pozemků určených k odnětí ze zemědělského půdního fondu podle souhlasu
č. j. 640/2572/2004 ze dne 04.10.2004
−
situace se zákresem záborů zemědělského půdního fondu, čísla výkresů B-1, B-4 a B-5
(Ing. Večeř, 02/2004, 1 : 2000)
−
rozhodnutí zn. ŽP/7600/09/LI ze dne 26.05.2009

Tato písemnost včetně příloh musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách
Ministerstva dopravy, Městského úřadu Fryšták, Obecního úřadu Žeranovice, Obecního úřadu
Horní Lapač a Obecního úřadu Třebětice a též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této
lhůtě splněna i povinnost zveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Ministerstva dopravy, tj. právní účinky má
doručení veřejnou vyhláškou na úřední desce Ministerstva dopravy.

Vyvěšeno dne:
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Sejmuto dne:
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Rozdělovník (s přílohami všem kromě ŘSD):
Jednotlivě prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky žadateli a obcím, na
jejichž území má být záměr uskutečněn:
1.

VIAPONT, s. r. o., Vodní 258/13, 602 00 Brno, IDDS: (zastupující ŘSD)

2.

město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IDDS: mvbbeg5

3.

obec Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Třebětice, IDDS: 366b3wq

4.

obec Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Žeranovice, IDDS: f5nbrmt

5.

obec Horní Lapač, Horní Lapač 22, 769 01 Horní Lapač, IDDS: 8ecbt5q

Veřejnou vyhláškou:
K vyvěšení na úředních deskách – se žádostí o bezodkladné vyvěšení včetně příloh na úřední
desce a ke zveřejnění umožňujícímu dálkový přístup, a to po dobu nejméně 15 dnů a dále
o vrácení této písemnosti ministerstvu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.
6.

Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IDDS: mvbbeg5

7.

Obecní úřad Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Třebětice, IDDS: 366b3wq

8.

Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Žeranovice, IDDS: f5nbrmt

9.

Obecní úřad Horní Lapač, Horní Lapač 22, 769 01 Horní Lapač, IDDS: 8ecbt5q

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
10.

ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha

11.

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

12.

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

13.

EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

14.

GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

15.

CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:
16.

v katastrálním území Třebětice parc. č.: 1528, 1201, 1199, 1157, 1154, 1202, 1234, 1530

17.

v katastrálním území Horní Lapač parc. č.: 357/2, 357/1, 356, 346, 490/3

18.

v katastrálním území Žeranovice parc. č.: 954, 1044/4, 1044/5, 1044/6, 1018/1, 1019,
1045/1, 1045/2, 1045/18, 1045/3, 989, 1045/19, 650/2, 985, 983, 1045/15, 1020/2, 982,
1018/2, 951

19.

v katastrálním území Dolní Ves parc. č.: 931/24, 1139, 931/43, 931/44, 931/45, 1137,
1138, 932/22, 932/23, 932/40, 932/41, 1150, 932/46, 932/44, 632/30, 932/31, 932/32,
932/33, 932/28, 932/24, 932/18, 932/19, 931/47, 931/40, 931/25, 931/21

Účastníci řízení – dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) bodu 2. zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
20.

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, (pobočný spolek)

21.

Spolek pro ekologii Kostelec, Přehradní 346, 763 14 Zlín

22.

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