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V Pohořelicích dne 07.08.2015
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
PRAHA 4
IČ: 65993390
_______________________________________________________________
v zastoupení: HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, Brno

USNESENÍ
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, příslušný dle ustanovení
§ 13 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 21.07.2015 žádost Ředitelství
silnic a dálnic ČR (IČ 65993390) se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené
HBH Projekt, spol. s r.o. (IČ 44961944) se sídlem Kabátníkova 5, 602 00 Brno, o přerušení
územního řízení na umístění stavby:
„R 52, stavba 5204 Pohořelice – Ivaň v km 16,100 – 19,200“
na pozemcích v katastrálních územích Pohořelice nad Jihlavou a
Nová Ves u Pohořelic
z důvodu, že v průběhu územního řízení došlo k nově vzniklým právních skutečnostem.
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, příslušný dle ustanovení
§ 13 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci výše uvedené žádosti takto:

I.

Podle §64 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „správní řád“), se územní řízení o umístění výše uvedené
stavby
přerušuje.
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II.

Na základě žádosti stavebníka se určuje pro doložení úpravy podané žádosti včetně
upravené dokumentace a nezbytných stanovisek, podle ust. § 39 odst. 1 správního
řádu lhůta do 31.12.2016.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je Ředitelství silnic a dálnic ČR
(IČ 65993390) se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4.
Odůvodnění
Územní řízení na výše uvedenou stavbu bylo zahájeno podáním žádosti ze dne 10.05.2007 na
MěÚ Mikulov, která byla dne 21.07.2011 postoupena MěÚ Pohořelice, odboru územního
plánování a stavebnímu úřadu
Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ, dne 31.10.2012 vydal pro výše uvedenou stavbu územní
rozhodnutí č. 59/2012, č.j.: MUP037948/2012, které Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu rozhodnutím ze dne 6.1.2014 pod č.j.: JMK
17487/2013 zrušil a vrátil zpět k novému projednání.
Usnesením č.j.: MUP022684/2014 ze dne 24.7.2014 Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ,
územní řízení přerušil do 31.7.2015 a vyzval žadatele k doplnění žádosti na základě výzvy
č.j.: MUP022683/2014 ze dne 24.7.2014.
Žadatel byl vyzván k odstranění nedostatků žádosti o vydání územního rozhodnutí, k doplnění
projektové dokumentace, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí a k doložení
právoplatných rozhodnutí dotčených orgánů.
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, obdržel dne 21.07.2015
žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČ 65993390) se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha
4, zastoupené HBH Projekt spol. s r.o. (IČ 44961944) se sídlem Kabátníkova 5, 602 00 Brno,
o přerušení územního řízení na umístění stavby: „R 52, stavba 5204 Pohořelice – Ivaň v km
16,100 – 19,200“ na pozemcích v katastrálních územích Pohořelice nad Jihlavou a Nová Ves
u Pohořelic„ do 31.12 2016.
ŘSD ČR svoji žádost odůvodnilo následovně:
„Městským soudem v Praze bylo zrušeno rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (č.j.
5222/560/09 ze dne 28.8.2009), které částečně měnilo a ve zbytku potvrzovalo rozhodnutí o
povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., pro silně a kriticky ohrožené živočichy
(č.j. 00388/PA/2009/AOPK vydané dne 20.4.2009). Ministerstvo životního prostředí
následným rozhodnutím předmětné prvoinstanční rozhodnutí zrušilo a s odkazem na změnu
kompetencí postoupilo spis Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí, k novému projednání věci.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydal Oznámení o
pokračování v řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany silně a
kriticky ohrožených druhů zvláště chráněných živočichů pro účely stavby rychlostní
komunikace R52, úseku 5204 Pohořelice - Ivaň a Usnesení o přerušení řízení ve smyslu § 64
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, kterým vyzval žadatele k doplnění
žádosti o aktualizovaný biologický průzkum se lhůtou pro doplnění stanovenou do 30.9.2015.
K tomu uvádíme, že požadovaný podklad (aktualizovaný biologický průzkum) je ze strany
žadatele připraven a v nejbližší době bude doplněn k výše uvedené žádosti o povolení výjimky
podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Rozhodnutí o výjimce je jedním z dokladů, který je nutno v
územním řízení doložit.
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Vzhledem k tomu, že výše uvedené rozhodnutí o povolení výjimky se vydává ve správním řízení
a není zřejmé, kdy bude pravomocně ukončeno a zda z něho nevyplynou podmínky pro úpravu
projektové dokumentace, žadatel přistoupí k úpravě resp. aktualizaci dokumentace ve smyslu
shora uvedené výzvy Městského úřadu Pohořelice až po ukončení řízení o výjimce a následně
budou zajištěny veškeré aktuální požadované doklady.
Na základě dále uvedených a v průběhu tohoto územního řízení nově vzniklých právních
skutečností dále žadatel uvádí, že z důvodu novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, účinné 1.4.2015, která se vztahuje i na zde zahájené územní řízení, je
nutné zajistit tzv. ověřovací závazné stanovisko EIA. Účelem tohoto procesu, jehož nutnost
stanovila zmíněná novela zákona EIA (zák.č. 39/2015 Sb.) pro všechna stanoviska EIA, která
byla vydána před účinností uvedené novely (tj. před 1.4.2015), je vydání závazného
stanoviska k ověření souladu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které
zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU (dále „ověřovací
závazné stanovisko“)- Příslušný úřad v ověřovacím závazném stanovisku stanoví, které
z podmínek uvedených ve stanovisku EIA k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení (tj. i předmětného
územního řízení) povinny zahrnout do svých rozhodnutí. V případě rychlostní silnice R52,
zahrnující i předmětný úsek 5204 Pohořelice - Ivaň, km 16,100 - 19,200, je příslušným
úřadem k vydání ověřovacího závazného stanoviska Ministerstvo životního prostředí jako
správní úřad, který vydal v roce 2005 stanovisko EIA pro všechny úseky záměru rychlostní
silnice R52.
Ředitelství silnic a dálnic ČR je tak v postupech dle přechodných ustanovení novely zákona č.
100/2001 Sb. oznamovatelem, na základě jehož žádosti bude ověřovací závazné stanovisko ze
strany MŽP vydáváno a toto dále žadatelem doloženo do předmětného, navazujícího
územního řízení jako jeden z podkladů pro vydání územního rozhodnutí. Jedná se o novou
skutečnost v rámci předmětného územního řízení, přičemž potřeba doložení tohoto podkladu
do zahájeného územního řízení vyvstala z důvodu změny právních předpisů v době po
zahájení a současně v době přerušení řízení, tedy nezávisle na úkonech účastníků řízení či
procesních postupech příslušného správního úřadu, a je legálním důvodem pro přerušení
územního řízení resp. pro prodloužení doby přerušení tohoto řízení.
ŘSD ČR této věci dále uvádí, že byly podniknuty kroky k zajištění ověřovacího závazného
stanoviska záměru rychlostní silnice R52 zahrnující i předmětný úsek 5204. Termínovým
předpokladem zajištění podkladů a podání žádosti o vydání ověřovacího závazného
stanoviska je listopad 2015.
Vzhledem k výše uvedenému ŘSD ČR žádá o přerušení územního řízení vedeného pod spis.
zn. MUPO 28866/2011 dle §64 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to do 31.12.2016. Tato lhůta
by měla zohlednit zajištění resp. aktualizaci všech podkladových stanovisek, rozhodnutí a
vyjádření, doplnění podkladů, úpravy projektové dokumentace a zajištění ověřovacího
závazného stanoviska EIA“.
Dle § 64 odst. 2 správního řádu řízení o žádosti, (v tomto případě žádosti o vydání územního
rozhodnutí stavby), stavební úřad přeruší správní řízení na žádost žadatele. Důvod žádosti je
citován výše. Stavební úřad posoudil podanou žádost a protože se jedná o velmi složitou
stavbu, jakou rychlostní komunikace R52 bezesporu je a požadavky na její kvalitní umístění
a provedení mohou doznávat změn a dalšího vývoje, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
usnesení.
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Při vymezování okruhu účastníků dospěl odbor ÚP a stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle § 27 správního řádu zaujímá:
- účastník dle odst. 1a) – žadatel a vlastník částí pozemků, na kterém má být záměr
uskutečněn: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
IČ:65993390
- účastník dle odst. 1b), obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: město
Pohořelice
- účastník dle odst. 2a) –vlastník pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn, tudíž
přímé dotčení pozemků umístěním stavby:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
Rybnikářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, Pohořelice, Procházková Lydie, Tyršova
729, Pohořelice, Procházka Petr, Tyršova 729, Pohořelice, Česká republika, zast.
Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 11, č.p. 932, Brno, Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 19, č.p. 1106, Hradec Králové, Hemala Zdeněk, Polní 973, Pohořelice,
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. Františka Diviše 944, Praha, Česká
republika, zast. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Plaček
Dušan, Kanín 94, Opolany, Mgr. Večeřová Lucie, Uhřínovská 2031, Velké Meziříčí,
Lautner Václav, Noutonice 53, Lichoceves, Ing. Nováková Jarmila, Chrustenice 25, Mgr.
Čapková Milada, Kotorská 22, č.p. 1574, Praha – Nusle, Čapka Miroslav, č.p. 32, Nová
Ves III, Svojšice, Vohnická Veronika, Pražská 1149, Vrchlabí, Vohnický Vít, Pražská
1149, Vrchlabí, Vohnický Jaroslav, Příčná 471, Vrchlabí, Podhůří, Město Pohořelice,
Vídeňská 699, Pohořelice, Česká republika, zast. Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha, Česká republika, zast. Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, č.p. 390, Praha, 128 00
- účastník dle odst. 2b) další osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním
rozhodnutím z důvodu blízkého sousedství přímo dotčeno (prašnost, hluk, atd. při
výstavbě): Česká republika, zast. správou železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7,
Praha, MERYL PLAST, s.r.o., Obchodní 578, Vranovice
- účastníci dle odst. 2 c) na základě oznámení účasti na řízení dle § 70 odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Spolek „Občané
za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, poštovní
doručovací adresa: U Luhu 23, Brno, Spolek Frank Bold Society, IČ 653 414 90, Údolní
567/33, 602 00 Brno, Spolek NEBOJSA, IČ 266 44 479, poštovní adresa: Bavory 112,
Bavory, Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, Brno, Spolek „Pohořelice lávka východ, o.s.“, IČO 22 837 264, Libuše Bzduchová, Na Hrázkách 1038, Pohořelice,
Spolek „Dolní Dunajovice proti R52“, poštovní adresa: František Bařina, Hlavní 130,
691 85 Dolní Dunajovice, Spolek „Nová Ves proti průtahu obcí a R52“, poštovní adresa:
Alena Veselá, Nová Ves 138, 691 23 Pohořelice
- správci sítí, dotčení stavbou ve svých právech: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, E.ON Česká republika, s.r.o, Hodonín, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav, RWE
Distribuční služby s.r.o., Brno, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3, č.p.449, Veveří, Brno, Vodafone Czech Republic,
a.s., Vinohradská 167, Praha
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto usnesení se lze podle §76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a
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stavebního řádu, a to podáním učiněným u Městského úřadu Pohořelice, odboru územního
plánování a stavebního úřadu. Případné odvolání musí mít náležitosti dle ust. § 82 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb. Podle §76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Dvořáková
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce MěÚ
Pohořelice. Rovněž bude umožněn dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce
MěÚ Pohořelice je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem:
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ:65993390,
zastoupené Ing. Pavlem Doležalem‚ ředitelem Závodu Brno, v zastoupení společností HBH
Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 O Brno - DS
Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)
Město Pohořelice
Rybnikářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice
Procházková Lydie, Tyršova 729, 691 23 Pohořelice
Procházka Petr, Tyršova 729, 691 23 Pohořelice
Česká republika, zast. Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 11, č.p. 932, 601 75 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, č.p. 1106, 501 68 Hradec Králové
Hemala Zdeněk, Polní 973, 691 23 Pohořelice
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. Františka Diviše 944, 104 00 Praha
Česká republika, zast. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
Plaček Dušan, Kanín 94, Opolany 289 07
Mgr. Večeřová Lucie, Uhřínovská 2031, Velké Meziříčí, 594 01
Lautner Václav, Noutonice 53, Lichoceves, 252 64
Ing. Nováková Jarmila, Chrustenice 25, 267 12
Mgr. Čapková Milada, Kotorská 22, č.p. 1574, Praha – Nusle, 140 00
Čapka Miroslav, č.p. 32, Nová Ves III, Svojšice, 280 02
Vohnická Veronika, Pražská 1149, Vrchlabí, 543 01
Vohnický Vít, Pražská 1149, Vrchlabí, 543 01
Vohnický Jaroslav, Příčná 471, Vrchlabí, Podhůří, 543 03
Česká republika, zast. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
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Česká republika, zast. Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 42, č.p. 390, Praha, 128 00
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o, Hodonín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova
23 690 11 Břeclav
RWE Distribuční služby s.r.o. , Brno
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
náměstí 3, č.p.449, Veveří, Brno, 601 82
Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, Praha
Česká republika, zast. správou železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
MERYL PLAST, s.r.o., Obchodní 578, 691 25 Vranovice
Spolek „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a
Jinačovicích“, IČO 266 53 486, poštovní doručovací adresa: U Luhu 23, 635 00 Brno
Spolek Frank Bold Society, IČ 653 414 90, Údolní 567/33, 602 00 Brno
Spolek NEBOJSA, IČ 266 44 479, poštovní adresa: Bavory 112, 692 01 Bavory
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, IČ 670 10 041, Cejl 48/50, 602 00 Brno
Spolek „Pohořelice - lávka východ, o.s.“, IČO 22 837 264, Libuše Bzduchová, Na Hrázkách
1038, Pohořelice
Spolek „Dolní Dunajovice proti R52“, poštovní adresa: František Bařina, Hlavní 130, 691 85
Dolní Dunajovice
Spolek „Nová Ves proti průtahu obcí a R52“, poštovní adresa: Alena Veselá, Nová Ves 138,
691 23 Pohořelice
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - DS
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - DS
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy - DS
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - DS
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII - DS
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí - DS
Obvodní báňský úřad - DS
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací - DS
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky - DS
Drážní úřad, sekce stavební-oblast Olomouc - DS
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno - DS
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj - DS
Ministerstvo zdravotnictví – ČILZ, Praha - DS
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy, hospodářské správy a ochrany lesů - DS
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno - DS
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC - DS
Lesy České republiky, s.p. - DS
Povodí Moravy, s.p., Brno - DS
České dráhy SDC, Brno - DS
Česká inspekce životního prostředí - DS
Na vědomí:
Policie ČR DI Břeclav - DS
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