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Dálnice D49 je připravena k zahájení,
blokují ji však ekologičtí aktivisté
Odpovídá Ing. Jan Kroupa, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Jaký je význam dálnice D49 pro Českou
republiku?
Účelem stavby je vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční dopravy, která je v současné
době vedena zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova a Hulína na nově navrhovanou kapacitní komunikaci D49. To se příznivě dotkne
i všech dalších obcí na stávající trase silnic
I/49, I/55, II/490, II/432 a dále v okresech Kroměříž a Zlín. Cílem celé stavby dálnice D49 je
tedy zajištění bezpečného a kapacitního propojení sítě dálnic ČR a SR a minimalizace dopadů do životního prostředí a na krajinu.
 Stávající komunikace, které se v regionu
nacházejí, již nepostačují?
Stávající silniční síť v zájmovém území nevyhovuje současným dynamicky se rozvíjejícím
přepravním potřebám regionu. Částečné zlepšení situace přinesla dostavba dálnice D1 kolem Kroměříže, která odvedla dopravu ze silnice I/47. K určitému odlehčení dopravy přispěla také dostavba dálnice D55, která odlehčila dopravě na silnici I/55 v centru Otrokovic,
směrem na Kroměříž. Celkovou neutěšenou
dopravní situaci však vyřeší až zprovoznění
stavby D49, která bude mít příznivý efekt na
zklidnění dopravní situace ve městech na průtazích stávajících silnic I. a II. třídy – konkrétně
Hulína, Holešova a Fryštáku. Nová trasa dálnice zajistí výrazné zlepšení životního prostředí
obyvatel stávající zástavby.
 Má dálnice D49 význam i z celoevropského hlediska?
Dálnice D49 je součástí celoevropské sítě
TEN-T. Dobudování uceleného dálničního tahu dálnice D1, spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha – Brno – Ostrava a souvisejících tahů dálnic D55 a D49 je
jednou ze základních podmínek efektivního

napojení ekonomiky státu na celoevropskou
dálniční síť a tím i zajištění dalšího rozvoje
České republiky.
 V jaké fázi je nyní příprava dálnice D49?
Jednak z důvodu efektivnější přípravy a také z důvodů ekonomických byl celý úsek od
Hulína po hranice se Slovenskou republikou
rozdělen na pět samostatných staveb. Intenzivní přípravu všech staveb, které mají zlepšit životní prostředí a zvýšit bezpečnost dopravy, bohužel komplikují aktivity občanských sdružení a spolků, které pod hlavičkou
„ochrany zvlášť chráněných živočichů“ ztěžují přípravu předmětných staveb, čímž negativně ovlivňují bezpečnost a zdraví obyvatel v dotčeném území.
 Co konkrétně vadí ekologickým aktivistům na úseku mezi Hulínem a Fryštákem?
Na základě žaloby ekologických aktivistů vydal soud předběžné opatření, které pozastavuje účinnost výjimky, díky které jsme mohli pracovat v území, kde žije křeček polní. To
znamená, že nyní nemůžeme obdržet stavební povolení, o které jsme si zažádali. Na
stavbu mezi Hulínem a Fryštákem jsme přitom obdrželi již celkem čtyři výjimky. Tři
z nich máme od Krajského úřadu Zlínského kraje. Kromě výjimky na křečka polního
jsme obdrželi výjimku na dalších osm živočichů a dále na sedmnáct zvláště chráněných
živočichů. Výjimku nám udělila také CHKO Litovelské Pomoraví. Jsme připraveni důsledně
plnit podmínky, které nám ve výjimce citované správní orgány uložily a zajistit bezpečný
transfer rostlin a živočichů ze stavby do jiné
vhodné lokality.
I přes to však stále nemůžeme výstavbu dálnice mezi Hulínem a Fryštákem zahájit. Stavba je přitom vysoutěžena, máme na ni připraveny finanční prostředky, probíhají již do-

konce práce na přeložkách inženýrských sítí.
Na místě je i ekologický dozor, který sleduje
výskyt chráněných rostlin a živočichů a pokud by se i dodatečně na stavbě nějaký objevil, práce bychom přerušili a přestěhovali ho.
Jsme také připraveni na diskuzi o možnosti realizace kompenzačních opatření nad rámec uvedených podmínek (např. vybudování
mokřadů pro obojživelníky). Ani to však ekologickým aktivistům bojujícím proti výstavbě
nestačí. Z toho jasně vyplývá, že ochrana přírody je pouze zástupný problém, obdobně jako nechuť aktivistů zohlednit trpící lidi bydlící podél stávajících přetížených silnic nebo
jejich přezírání bezpečnosti a prokazatelné
snížení nehodovosti a následků nehod, které
jednoznačně hovoří pro výstavbu dálnice.
 Kdy bychom se tedy mohli dočkat zahájení prací na D49?
Zahájení výstavby v tuto chvíli nezáleží pouze na ŘSD. Musíme počkat, jak soud rozhodne
o výjimce. Ovšem i když soud výjimku potvrdí a my následně získáme stavební povolení,
je proti němu možnost se odvolat a následně
i rozhodnutí napadnout u soudu, což by vedlo
k dalšímu zdržení. Tuto taktiku bohužel některé spolky úspěšně využívají i na dalších stavbách, jako je dálnice D11 či v rámci přípravy
modernizace jednotlivých úseků D1.
Podpora ze strany široké veřejnosti s cílem
omezit zbytečnou administrativu vyvolávanou přezkumy již vydaných závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů státní
správy, která májí za úkol pouze oddálit stavbu, by jistě přispěla k zajištění sledovaného cíle – vybudování kapacitní a bezpečné komunikace mimo zastavěná území obcí a měst –
a umožnila by co nejrychlejší realizaci dálnice
D49, která je pro bezpečnost i životní prostředí obyvatel jednoznačným přínosem.
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Hulín - Fryšták

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové
silnice pro motorová vozidla
silnice I. třídy
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Hulín - Holešov - Zlín - Vizovice - Střelná
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