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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „KÚZK ODSH“) jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a obecný stavební úřad příslušný k vedení územního řízení
stavby dopravní infrastruktury podle § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový
zákon“), ve spojení s § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vede správní řízení ve věci žádosti o vydání
rozhodnutí o změně územního rozhodnuti pro stavbu „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín –
Fryšták“, vydaného Městským úřadem Holešov dne 15. 11. 2004 čj. SŘ/9909/2004/Sa, v právní moci
ze dne 12. 01. 2005, a to v rozsahu:
„Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták,
změna DÚR pro stavbu D 4901 v rozsahu SO 701.1, 703.2, 703.4“.
SO 701.1 - Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 v km 4,057- 4,500 vpravo - je umístěna na
pozemcích parc. č. 1529 (orná půda), 1522 (vodní plocha), 1521 (orná půda), 1513 (ostatní plocha),
1504 (orná půda), v k. ú. Třebětice.
SO 703.2 - Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 – 11,921 vlevo - je umístěna na pozemcích
parc. č. 1044/1, 952, 1044/2, 1044/3 (vše orná půda), 1044/7 (ostatní plocha) v k.ú. Žeranovice, parc.č.
448 (vodní plocha), 490/7 (orná půda), 490/6 (vodní plocha) v k.ú Horní Lapač, parc.č. 1045/17 (lesní
pozemek), 1045/16 (ostatní plocha), 1045/14, 986, 987, 988 (vše orná půda) v k.ú. Žeranovice.
SO 703.4 - Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 – 16,600 vpravo - je umístěna na pozemcích
parc. č. 931/23, 931/26 (vše orná půda), 931/41, 931/42 (vše ostatní plocha), 932/81 (vodní plocha),
932/82, 932/26 (vše trvalý travní porost), 932/25, 932/29, 932/21, 932/35, (vše orná půda), 932/34 (trvalý
travní porost), 932/36, 932/27, 932/38, 932/37, 932/12, 932/13, 932/43, 932/45 (vše orná půda) v k. ú.
Dolní Ves.
Vedené územní řízení je v souladu s § 3 písm. g) bod 14. 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 (dále také „zákon o EIA“), navazujícím řízením vedeným k
záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životni prostředí.
KÚZK ODSH sděluje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají
možnost před vydáním rozhodnutí
vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí,
ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění, ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této
písemnosti.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí v úřední dny pondělí, středa od 8:00
do 16:00, úterý, čtvrtek od 8:00 do 14:00, pátek od 8:00 do 12:00, nejlépe po předchozí telefonické
domluvě, tel.: 577 043 521, v kanceláři č. 1016, budova Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, je povinností jeho zástupce předložit písemnou plnou
moc k jeho zastupování.
Po uplynutí stanovené lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.
Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí je právem účastníků řízení, nikoliv jejich povinností.
POUČENÍ
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti plně vyhovuje, a účastníka řízení, který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
otisk razítka

Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník
V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 liniového zákona se ostatní písemnosti (vyjma oznámení o zahájení řízení)
doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž byli tito účastníci poučeni
v oznámení o zahájení řízení, které jim bylo doručováno jednotlivě.
Písemnost se doručí účastníkům řízení podle § 2 odst. 5 liniového zákona:
Jednotlivě:
-

Ředitelství dálnic a silnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené Viapont, s.r.o., Vodní 258/13, 602 00 Brno

-

Obec Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov

-

Obec Žeranovice, Žeranovice, č.p. 1, 769 01 Holešov

-

Obec Horní Lapač, Horní Lapač 22, 769 01 Holešov

-

Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

Veřejnou vyhláškou - vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje jako správního orgánu, který
písemnost doručuje (včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup):


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



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



Lesy České Republiky, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín



E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice



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



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



GasNet Služby, s.r.o, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
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CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9



Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno



EGERIA, z. s., doručovací adresa: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice



Spolek pro ekologii Kostelec, Přehradní č.p. 346, Kostelec, 763 14 Zlín 12

Vlastníci pozemků parc. č.:
pozemky parc. č. 1528, 1201, 1199, 1157, 1154, 1202, 1234, 1530, v k. ú. Třebětice
pozemky parc. č. 357/2, 357/1, 356, 346, 490/3 v k. ú. Horní Lapač
pozemky 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 v k. ú. Žeranovice
pozemky 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
v k. ú. Dolní Ves
Dotčené obce ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu s žádostí o bezodkladné vyvěšení na její úřední
desce na dobu 15 dnů a její vrácení (s vyznačeným dnem vyvěšení a sejmutí) zpět obecnému stavebnímu
úřadu:
- Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
- Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice, č.p. 1, 769 01 Holešov
- Obecní úřad Horní Lapač, Horní Lapač 22, 769 01 Holešov
- Obecní úřad Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov
Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den vyvěšení na úřední desce
správního orgánu, který je příslušným úřadem k vedení řízení. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou
vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Zlínského kraje.
Podle § 25 odst. 3 správního řádu tato písemnost „výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí“ musí být
vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a úředních deskách
příslušných obecních úřadů a současně též způsobem umožňující dálkový přístup (viz elektronické úřední desky
na webových stránkách):
Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz
Městský úřad Fryšták: https://www.frystak.cz/
Obecní úřad Žeranovice: http://www.zeranovice.cz
Obecní úřad Horní Lapač: http://www.hornilapac.cz
Obecní úřad Třebětice: https://www.trebetice.cz/

Vyvěšeno dne 19. 10. 2021

Sejmuto dne…………………..

…………………………….………………………….
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
a současně zveřejnění způsobem, umožňujícím dálkový přístup
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