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[Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slofa^^ejírfipubJikyrř^DÍ 
Námestie slobody č. 6, 810 OS Bratislava, P.O.BOX č. 100 P 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komnnlkaci í Q ^ 2n\3 1is,£,: 

- Dohoda o bode prepojenia rýchlostnej cesty R5 a cesty S i ifiuoWnact: f£Wl -
Návrh dohody je vypracovaný a v apríli 2013 bol zaslaný českej strane na 
pripomienkovanie. 

Rýchlostné cesty a ich investorská príprava v SR 

Rýchlostná cesta R5 Svrčinovcc - S l l Mosty uJablunkova - v súčasnosti prebieha 
príprava medzivládnej dohody o prepojení. Pre úsek na slovenskom území R5 Svrčmovec -
Št. hranica SR/ČR je proces E I A ukončený. V súčasnosti prebieha vypracovanie DSZ, D S P 
v podrobnostiach DÚR. Termín realizácie stavby sa podľa informácií z Národnej diaľničnej 
spoločnosti a.s. predpokladá v období 03/2015 - 12/2016. 

Rýchlostná cesta R6 Lysá pod Makytou - R49 Strelná - úsek R6 od Púchova na Št. 
hranice SR/ČR a napojenie na R49 v ČR je súčasťou základnej vrstvy siete T E N - T , ako 
súčasť strednej osi spájajúcej ČR, SR a Ukrajinu, ktorej priorita je dobudovanie do roku 2030. 

Pre celý ťah rýchlostnej cesty R6 štátna hranica S R / Č R - Puchov je proces E I A 
ukončený. Pre ďalšiu prípravu bola stavba rozdelená na 2 úseky: R6 štátna hranica SR/ČR-
križovatka Mestečko a R 6 križovatka Mestečko - Púchov. Pre celý úsek R6 bude v koncom 
tohto roku vypísané verejné obstarávanie na štúdiu realizovateľnosti , ktorá preukáže 
možnosti realizácie a financovania stavby a termín začatia výstavby po roku 2015. Termín 
realizácie podľa posledných podkladov od NDS sa predpokladá pre úsek R6 križovatka 
Mestečko - Púchov 09/2015 - 07/2019 a pre úsek R6 štátna hranica SR/ČR - križovatka 
Mestečko 10/20J5-08/2019. 

Cesty 1. triedy 
6. cestných a mostných priechodov na cestách I. triedy. 

Cesty II a III. triedy - vo vlastníctve Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského 
samosprávneho kraja - 13 cestných priechodov v prevádzke. 

Z projektov uvedených v priloženom dokumente považujeme za relevantné 
uskutočnenie oficiálneho cezhraničného posudzovania E I A a súvisiacich konzultácií medzi 
Českou republikou a Slovenskou republikou pre projekt R49 4905 Homí LideČ - hranica 
ČR/SR. V rámci tohto cezhraničného posudzovania E I A sa Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja vyjadrovalo listom Č. 18903/2013/C211-SCDPK-39600 zo dňa 
19. 06. 2013 k posudku navrhovanej činnosti „Rýchlostní silnice R49 v úseku Lípa - státní 
hranice ČR/SR, stavba 4903 - 4905". 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, sekcia cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií Vám oznamuje, že na základe prí lohy k listu č. j . 406/2012-530-
SP/1 zo dňa 15. října 2012 neidentifikovalo ďalšie projekty, u ktorých by mala byť 
uskutočnená cezhraničná ELA a súvisiace konzultácie. 

S pozdravom 

Mgrľ Michal Halabica 
generálny riaditeľ 

tel: 02/59 494 408 fax: 52 442 005 e-mail: luboslava.garajova@míndop.sk 
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Sekcia cestnej dopravy a pozenrných-l«)nuxnikácií 

Ministerstvo životného prostredia SR 
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia 
Odbor environmentálneho posudzovania 
Námestie Ľudovíta Štúra I 
812 Í5 Bratislava 

Vás lisi Ć. 
g 126/2012-3.4/ml 
zo dňa 08.11.2012 

Naäa značka 
I9447/20Í3/C2I1 -SCDPK/41309 
Stupeň dôvernosti: VJ 

 
 

 

 
 

Vybavuje 
RNDr. Garajoyn 

Bratislava 
27. 06. 2013 

Vec: 2. Dopravní sektorové strategie České republiky 
-.poskytnutie podkladov 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, 
odbor environmentálneho posudzovania, sa na nás obrátilo listom č. 8126/2012-3.4/m] zo dňa 
08. I I . 2012 so žiadosťou oposkytnutie podkladov v súvislostí s p r e d b e ž n ý m overovaním 
potenciálneho záujmu o účasť na cezhraničných konzultáciách k posudzovaniu ekologických 
dopadov projektov zahrnutých v 2. Dopravních sektorových strategiích České republiky. 

Cieľom strategického dokumentu 2. Dopravní sektorové strategie České republiky je 
stanoviť v rámci niekoľko stoviek projektov dopravnej infrastruktury, ktoré sú v súčasnosti vo 
fáze zámeru alebo prípravy, mieru ich priority a určiť projekty, ktoré by mali byť realizované 
v období 2013 — 2020. Stratégia sa nezaoberá technickými detailmi jednotl ivých projektov. 
Integrálnou súčasťou tohto zásadného dopravno-strategického dokumentu by malo byť 
strategické posúdenie dopadov na Životné prostredie (SEA) . 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, sekcia cestnej dopravy a 
pozemných komunikáci í Vám na základe vyššie uvedenej žiadosti poskytuje nasledovné 
stanovisko: 

Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici 
z januára 1996 bol definovaný priebeh avyznačen ie spoločnej Štátnej hranice. N a správu, 
prevádzku a údržbu cestnej inŕraštruktúry, ktorá pretína štátnu hranicu, sú uzatvorené 
nasledovné samostatné zmluvy. 
- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení 

slovenskej rýchlostnej cesty R6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českcj 
štátnej hranici (Podpísaná 20.9.2004, Právoplatnosť 25.12.2004) 
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách 
cestných mostných objektov a úsekov ciest ria slovensko-českej Štátnej hranici 
(Podpísaná 17.6.2009, Právoplatnosť 1.6.2011) 

Pripravované sú medzivládne dohody: 
- Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dopravnom 

charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu. Prílohu dohody tvorí 
zoznam ciest a mostov, ktoré prechádzajú spoločnú štátnu hranicu a ich význam 
z dopravného hľadiska. V zozname sú priechody, ktoré sú v prevádzke, ale aj tie, ktoré 
plánujú regióny a vlády oboch krajín realizovať postupne tak, ako im to dovolia 
dostupné finančné zdroje. 
Návrh dohody bol apríli 2013 zaslaný Českej strane na pripomienkovanie. 

tel: 02/59 494 408 fax: 52 442 005 e-maíl; . luboslava:garajova@mindop:sk 
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Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikáci i 

Príprava Rýchlostnej cesty R6 Púchov - štátna hranica SR/ČR na Slovensku sa uskutočňuje 

v súčinnosti s Českou stranou (Ředitelství silnie a dálnic ČR, Ministerstvo ŽP ČR, KÚ Zlínského kraje, 

MÚ Vsetín, Obec Homí Lideč a p.) s perspektívou zaradenia rýchlostných ciest R49 a R6 do siete 

TEN-T. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, sekcia cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií na základe informácií obsiahnutých v predloženom posudku usudzuje, že 

k navrhovanej Činnosti nemá zásadnejšie pripomienky. Pre informáciu uvádzame, že Národná 

diaľničná spoločnosť plánuje v roku 2013 obstaranie Štúdie realizovateľnosti R6 štátna hranica -

Púchov. 

S pozdravom 

  
Mgr. Michal Halabíca 

generálny riaditeľ 

sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

tel: 02/59 494 408 fax: 52 442 005 e-mail: luboslava.garajova@mindop.sk 

mailto:luboslava.garajova@mindop.sk


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Námestie slobody č. 6,810 05 Bratislava, P.O.BOX č. 100 

 
      

     

Ministerstvo životného prostredia SR 
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia 
odbor environmentálneho posudzovania 
Námestie Ľudovíta Štúra 1 
812 35 Bratislava 

     
 

   

  

 

 

váä list e. 
2392/2013-3.4/ml 
z o d ń a 3 0 . 0 5 . 2 0 t 3 

Naša značka 
I8903/20I3/C21 l-SCDPK-39600 

Vybavuje 
RNDr. Garajová 

Bratislava 
19. 06. 2013 

Stupeň dôvernosti: V J 

Vec: Rýchlostní silnice R49 v úseku Lípa - Štátne hranice ČR/SR, stavba 4903 - 4905 
stanovisko k posudku 

Listom č. 2392/2012-3.4/ml zo dňa 30. 05. 2013 ste nás informovali, že Ministerstvo životného 

prostredia SR bude Českej republike odpovedať v súlade s Dohovorom o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie presahujúcich štátne hranice (Dohovor ESPOO), zaslaním vyjadrenia Slovenskej 

republiky k posudku navrhovanej činnosti „Rýchlostní silnice R49 v úseku Lipa - štátne hranice 

ČR/SR, stavba 4903 - 4905". 

Posudzovaným zámerom je rýchlostná komunikácia R49 medzi Lípou (Zádveřicemi) a štátnou 

hranicou ČR/SR v dĺžke 27,3 km. Zámer tvoria nasledovné 3 stavby: 

" stavba 4903 Lípa - Pozdéchov (celková dĺžka 12,9 km) 

• stavba 4904 Pozdéchov - Horní Lideč (celková dĺžka 8,4 km) 

• stavba 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR (Strelná) (celková dĺžka 6,00 km). 

Nová rýchlostná cesta je navrhnutá v kategórií R 25,5/80 v zmysle platnej normy ČSN 

73 6101 Projektovaní silnie a dálnic ana hranici zo Slovenskou republikou nadväzuje na trasu 

rýchlostnej cesty R6. 

Posudzovaný bol jeden základný variant vedenia rýchlostnej cesty R49 v úseku Zádveřice -

hranice ČR/SR v koridore vymedzenom ZÚR Zlínského kraje spresnenom v Ú P dotknutých obcí. 

S týmto variantom sú porovnávané čiastkové varianty požadované v rámci zisťovacieho konania 

a následne je porovnávaný s nulovým variantom (stav bez realizácie zámeru). 

Po spoločnom vstupe ČR a SR do Európskej únie a realizácii významných investičných aktivít 

v oboch republikách dochádza k vzrastu významu cesty R49/R6 do tej miery, že v ČR sa pripravuje 

budovanie rýchlostnej cesty R49 Hulín - hranice ČR/SR ako súčasti siete diaľnic a rýchlostných ciest 

so zvláštnym dôrazom na zaistenie pokračovania až do napojenia na diaľničnú sieť v SR. 

tel: 02/59 494 408 fax: 52 442 005 e-mail: luboslava.garajova@mindop.sk 

mailto:luboslava.garajova@mindop.sk


Zároveň Vám zasielame list Ministerstva dopravy, výstavby a R R SR k posudzovaniu 

vplyvov (ElA) Cesty R49 405, ktorá sa vykonáva na Českej strarie a ktorá je v Stádiu Posudku. 

K Posudku sa Ministerstvo dopravy, výstavby a R R SR vyjadrilo vtom zmysle, že k 

samotnému Posudku nemá zásadné pripomienky. Ďalej uvádza, že Národná diaľničná 

spoločnosť, a. s., Bratislava, pripravuje v roku 2013 obstaranie Štúdie realizovatelnosti cesty 

R6 štátna hranica —Púchov. 

MINISTERSTVO 
„ J ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SF! 
S pozdravom nám. Ludovňa štúra 1 

81235 B R A T I S L A V A J 77 

R N D r . Gabriel Ni^fianský 
riaditeľ odboru 

Príloha: list M D V R R SR k SEA 
list M D V R R SR k E l A 



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia 
Odbor environmentálneho posudzovania 
Námestie Ľudovíta!Štúra l ; 812 35 Bratislava 

Ministerstvo životního prostredí ĆR 
Ing. Jaroslava Honová 
vrchní ředitelka sekce ochrany ŽP 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 

Vás list Číslo/zo dňa Naše Číslo Vybavuje/linka Bratislava 
6417/13 - 3.4/ml Ing. Luciak 26.07. 2013 

0905 680825 
Vec: Dopravní sektorová strategie ČR, 2 fáza - odpoveď 

Listom zo dňa 27. 06. 2013 ste nám zaslali v súlade s í l . 7 Smernice EP a Rady 

2001/42/ES v anglickom jazyku návrh koncepcie „Dopravní, sektorová strategie, 2. fáze" 

a žiadali ste nás o vyjadrenie, Čí máme záujem na cezhraničných konzultáciách v súvislosti 

s pripravovanými projektami dopravnej infraštruktúry v ČR. Zároveň ste požadovali vyjadrenie 

k návrhu koncepcie. 

Váä list sme preposlali Ministerstvu dopravy, výstavby a RR SR na vyjadrenie s tým, že 

až na základe ich odpovede Vám zašleme informáciu, ktoré konkrétne projekty má Slovenská 

strana záujem konzultovať. 

List Ministerstva dopravy, výstavby a R R SR z,27. 06: 2013 Vám zasielanie vplnom 

znení v prílohe. Obsahuje plánované projekty na Slovenskej strane. Z listu ďa le j vyplýva, Že 

Slovensko má záujem, na konzultáciách k prepojeniu'trasy R 49.4905'Horní Lideč — hranica 

ČR/SR. 

Telefón Fax Inlemel 
www, enviro.gov.sk 

IČO 
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