
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olomouc, 22. 6. 2014 
 
 
 
 
Podnět ke zrušení stanoviska podle § 45i vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje vydal dne 27. 3. 2015  stanovisko k plánovanému úseku rychlostní 
silnice R4901 Hulín-Fryšták – státní hranice ČR/SR konstatující, že záměr nemůže mít významný 
vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (č.j. KUZL19344/2015, příloha č. 1). 
 
Podle našeho názoru je citované stanovisko vadné a nerespektuje dikci článku č. 6 evropské 
„Směrnice o stanovištích“, která příslušný paragraf do českého zákona o ochraně přírody a krajiny 
č. 1114/1992 Sb. implementovala (§45h, §45i). Na podporu našeho názoru předkládáme 
následující argumenty: 
 

1. Posuzovaný úsek rychlostní komunikace R4901 sice přímo neprotíná žádnou evropsky 
významnou lokalitu nebo oblast, ovšem prochází asi 15 km od hranice Evropsky významné 
lokality Beskydy. Ze Směrnice o stanovištích, § 45h a §45 i zákona č. 114/1992 Sb. a 
metodických materiálů MŽP a Evropské komise je zcela zřejmé, že podstatný je vliv 
záměru na lokality Natura 2000 bez ohledu na umístění záměru uvnitř či vně EVL. 

2. Předmětem ochrany EVL Beskydy jsou mimo jiné vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý, 
jejichž teritoria nebo domovské okrsky dosahují stovek kilometrů čtverečních a například 
rysi, kteří jsou v Beskydech nejpočetnější, se rozptylují na vzdálenosti až 125 km (Kutal & 
Suchomel, 2014a) a mohou být tak výstavbou rychlostní silnice negativně ovlivněni. 

3. Liniové dopravní stavby představují pro velké savce, tedy i velké šelmy, migrační bariéru, 
která může velkým savcům znemožnit šíření do dalších oblastí (ať již přímým usmrcením 
nebo odrazením od překonání). Doprava je nejčastější známou příčinou mortality například 
v Německu nebo Itálii v (Lovari et al., 2007; Reinhardt et al., 2010), kde je hustota 
dopravních komunikací srovnatelná nebo vyšší než v ČR. 

4. Velké šelmy jsou při svém pohybu v kulturní krajně schopny překonat stovky kilometrů a 
přitom systematicky využívat nadchody nebo podchody, jak je známo například z Německa 
(Kluth & Reinhardt, 2013) nebo Itálie (Ciucci et al., 2009) a z letošního roku například také 
z Polska, Slovenska a Maďarska (Volfová, 2015). Hodnocení dle §45i by se proto mělo 
věnovat minimálně tomu, jaké parametry bude rychlostní komunikace mít z hlediska 
průchodnosti pro velké savce. 

5. V trase R4901 se nachází dálkový migrační koridor velkých savců a migračně významné 
území mezi obcemi Horní Lapač a Racková, další doposud neposuzovaný je migrační 
koridor v navazujícím úseku R4902 od Fryštáku po Lípu mezi obcemi Ostrata a Březová 
(Anděl et al., 2010). 
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6. Početnost velkých šelem je v EVL Beskydy poměrně malá: cca 10 dospělých samostatných 
jedinců rysa ostrovida, 2–5 jedinců medvěda a nestálý výskyt vlka obecného (Kutal & 
Suchomel, 2014b). To znamená, že i ztráta jediného zvířete může mít významný vliv na 
celou populaci. 

7. Hodnocení vlivu na EVL i v případě, že se stavba nebo záměr nachází mimo plochu 
evropsky významné lokality, není ojedinělé. Podobně je předmětem hodnocení dle §45i 
například úsek R49 Lípa – státní hranice ČR/SR, kde rychlostní silnice rovněž prochází 
mimo EVL Beskydy. 

8. Lze předpokládat také kumulativní vlivy v souvislosti s dalšími úseky R49 či jinými projekty 
v karpatské oblasti, které zvyšují fragmentaci krajiny a zhoršují průchodnost pro velké 
savce. Příkladem je zvýšená doprava v Jablunkovské brázdě, kde absence funkčního 
migračního propojení vážně ohrožuje životaschopnost populací velkých šelem (Hlaváč et 
al., 2014). 

9. Krajský úřad opomněl, že ve stanovisku dle §45i musí posoudit, zda záměr může mít 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality „samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry“ (odst. 1 § 45i). 
Což je zásadní, neboť navrhovaný záměr stavby 4901 je pouze první etapou R49, na 
kterou navazují další úseky R49 a přivaděč I/57. Významný vliv na R49 v úseku Lípa – 
státní hranice ČR/SR Krajský úřad Zlínského kraje ve svém stanovisku ze dne 25. 3. 2010 
(č. j. KUZL 17567/2010) nevyloučil. Nelze-li vyloučit významný vliv staveb 4903–4905, 
potom je nelogické předpokládat, že záměr 4901 ve spojení s jinými záměry nemůže mít 
významný vliv, neboť právě se stavbami 4903–4905 stavba 4901 vytváří funkční celek. 

10. Krajský úřad ve svém odůvodnění uvádí, že při vydání stanoviska „přihlédl k povaze, 
celkovému rozsahu a umístění záměru a ke skutečnosti, že se v daném území ani v jeho 
blízkosti nenachází evropsky významná lokalit ani ptačí oblast“. Takto vágní odůvodnění je 
vzhledem k výše uvedenému nedostatečné a je zjevné, že krajský dostatečně nezvážil 
bariérový efekt rychlostní silnice, kumulativní vlivy dalších úseků R49 A jiných záměrů, 
relativní blízkost EVL Beskydy, velkou mobilitu velkých šelem, které jsou předmětem 
ochrany, i jejich zranitelnost vzhledem k jejich velkým prostorovým nárokům. 

 

MŽP již jednou vadné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje k úseku R49 Hulín – státní 
hranice ČR/SR zrušilo, usnesením ze dne 27. 11. 2009 (č. j. 95685/ENV/09; 2933/630/09, viz 
příloha č. 2) právě z důvodů rozporu s požadavky § 45h a 45i zákona, kdy byl chybně vyloučen 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany. Podle § 97 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu je Krajský úřad vázán právním názorem Ministerstva a uvedeným v odůvodnění 
citovaného rozhodnutí. Žádáme proto Ministerstvo životního prostředí, aby v souladu s 
ustanoveními § 156 odst. 2, § 94 a násl. a § 46 správního řádu zahájilo přezkumné řízení z moci 
úřední a citované stanovisko Krajského úřadu zrušilo.  

 

 
 
S pozdravem 
 
 

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. 
koordinátor Hnutí DUHA Olomouc 
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Přílohy: 
 

1. Stanovisko Zlínského kraje je dne 27. 3. 2015 
2. Usnesení MŽP ze dne 27. 11. 2009 


