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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručení

návrhu aktualizace

č.

2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán
dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 42 odst. 4 a § 37 odst. 3 stavebního zákona ve spojení
s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
doručuje

návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „aktualizace č. 2 ZÚR ZK").
Aktualizace č. 2 ZÚR ZK na základě schválené zprávy o jejich uplatňování je v souladu s§ 42 odst. 4
stavebního zákona zpracována a projednává se pouze v rozsahu měněných částí. Předmětem návrhu
aktualizace č. 2 ZÚR ZK jsou:
•

formální změny, jako jsou změny názvů, terminologie apod.,

•

úprava a případný návrh priorit územního plánování tak, aby byly v souladu s Politikou územního
rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1,

•

upřesnění rozvojové oblasti OB9, úprava zásad pro rozhodování o změnách v územ í pro specifickou
oblast SOB2 v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1,

•

vypuštění

ploch a koridorů dopravní infrastruktury:

-

1/35 (Palačov -) Lešná- Valašské Meziříčí a 1/57 Valašské Meziříčí v realizovaném úseku,

-

obchvat Starého Hrozenkova (PK08),

-

obchvat Valašských Klobouk (PK11 ),

-

obchvat Brumova - Bylnice (PK12),

-

Bystřice

-

obchvat Kroměříže (PK18),

pod Hostýnem -

-

Holešov-přivaděč

-

Pozlovice,

Poličná

Pozděchov

(PK03)

(PK15) v realizovaném úseku,

na D49 včetně východního obchvatu (PK20) v realizovaném úseku ,

směrová

úprava (PK25),

-

heliport s mezinárodním provozem Zlín (L01 ),

-

letiště Poličná

-

přepravní zařízení

Velká

-

přepravní zařízení

Velké Karlovice - Kasárna (DT02),

- Choryně u Valašského Meziříčí (L02),
Vranča

- Portáš (DT01 ),

•

úprava koridoru pro obchvat Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu (PK09)- na základě upřesněn í
v rámci řádně projednaných a schválených územních plánů dotčených obcí,

•

vymezení ploch územních rezerv dopravní infrastruktury:

Krajský úřad Zlínského kraje
Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

třída

IČ: 70891320
tel.: 577 043 451, fax: 577 043 452
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

1/50 Brankovice- Kožušice, obchvat
•

včetně

napojení - územní rezerva,

obchvat Starého Hrozenkova - územní rezerva,

vypuštění

ploch a koridorů technické infrastruktury:

-

WN + TR110 kV/22 kV- Holešov- Bořenovice (E04) ,

-

2 x WN 110KV Hulín -

Třebětice

- Holešov (E12),

•

úprava koridoru technické infrastruktury WN + TR 11 O kV/22 kV Uherské Hradiště - Vésky - Veselí
nad Moravou (E06),

•

vymezení plochy územní rezervy technické infrastruktury pro suchou nádrž Skalička (Teplice)
včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro stavby a opatření ke snížení povodňových rizik
v povodí Bečvy,

•

úprava koridorů územního systému ekologické stability (ÚSES) - na základě upřesnění v rámci řádně
projednaných a schválených územních plánů dotčených obcí,

•

aktualizace seznamu územních studií (ÚS) včetně úprav lhůt pro zpracování a vložení dat o nich
do evidence územně plánovací činnosti,

•

změny grafické části ZÚR ZK v návaznosti na změny v textové části.

Vzhledem k rozsahu není možné dokumentaci

zveřejnit

v úplném

znění

v rámci

veřejné

vyhlášky.

Do návrhu aktualizace ZÚR ZK je možné nahlédnout v tištěné podobě:
•

na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního
v kanceláři č. 1216

řádu,

ve 12.

patře,

a úplné znění je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
•

http://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-2-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-4241.html
(www.kr-zlinsky.cz/územní plánování/dokumenty
aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje)

Tato veřejná vyhláška je
kraje.

doručena

oddělení

15. dnem po jejím

územního plánování/dokumenty k projednání/návrh

vyvěšení

na

úředn í

desce Krajského

úřadu

Zlínského

Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu aktualizace ZÚR ZK každý uplatnit u krajského úřadu písemné
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Připomínky se uplatňují písemně a musí být
opatřeny identifikačními údaji ve smyslu ust. § 37 odst. 2 správního řádu a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Adresa pro

doručování připomínek:

řádu, třída Tomáše Bati 21 , 761 90

. ·

„
/ .

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního

Zlírlll

• ZHnskf kral
kraJský úfad

Odbar ~zemního phinadnf
1 1t1v1bnfha r~du

[!J
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referentka oddělení územního plánování

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena po dobu 45 dnů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje
a úředních deskách obecních úřadů obcí Zlínského kraje a zároveň je zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Pro počítání lhůt je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu rozhodný den
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.
Vyvěšeno

dne:

Sejmuto dne:
Razítko a podpis osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a zveřejnění způsobem umožňující
dálkový přístup:
2

