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Odvolání proti vydání rozhodnutí ze dne 10. 11. 2021 o změně č. 3 územního rozhodnutí
záměru „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ (3 SO) – k veřejné vyhlášce ze dne
19. 11. 2021, č. j. KUZL 81630/2021
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a SH (dále jen KÚ) veřejnou vyhláškou ze dne 8. 7. 2021, č. j. KUZL
45696/2021 oznámil zahájení tohoto řízení o změně č. 3 územního rozhodnutí dálnice D4901 Hulín – Fryšták (dále
jen R4901) dle žádosti ŘSD ČR ze dne 18. 12. 2020, které bylo na úřední desce KÚ zveřejněno dne 9. 7. 2021.
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) se dne 8. 8. 2021 do řízení přihlásily.
Děti Země dne 9. 8. 2021 zaslaly námitky č. 1 k řízení o změně č. 3 územního rozhodnutí ze dne 15. 11. 2004.
Děti Země dne 30. 9. 2021 zaslaly námitky č. 2 s upozorněním na riziko tzv. systémové podjatosti všech
zaměstnanců na KÚ, včetně ředitele KÚ.
Děti Země dne 21. 10. 2021 obdržely od Ministerstva dopravy (dále jen MD) usnesení ze dne 20. 10. 2021, č. j. MD31850/2021-930/3 MD/31850/2021/930 o zamítnutí této jejich námitky o riziku tzv. systémové podjatosti.
Děti Země dne 1. 11. 2021 zaslaly proti tomuto usnesení MD o nepodjatosti zaměstnanců KÚ rozklad.
KÚ veřejnou vyhláškou ze dne 19. 11. 2021, č. j. KUZL 81630/2021, která byla na úřední desce KÚ vyvěšena dne
19. 11. 2021, oznámil vydání rozhodnutí o změně č. 3 územního rozhodnutí pro záměr „Dálnice D49, stavba 4901
Hulín – Fryšták“ se 3 stavebními objekty (dále jen SO). Toto rozhodnutí KÚ bylo doručeno dne 4. 12. 2021, takže
lhůta pro podání odvolání končí až v pondělí 20. 12. 2021.
Děti Země) jako účastník tohoto řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. (dle přihlášky ze dne 8. 8. 2021) proti tomuto
rozhodnutí KÚ podávají dle § 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 20. 12. 2021 toto o d v o l á n í.
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