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 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 

a oznámení o konání veřejného projednání 

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 (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 
stavebního zákona ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), 

doručuje 

návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „A2ZÚR ZK) a 

oznamuje 

konání veřejného projednání spojeného s odborným výkladem, které se uskuteční 

dne 06.06.2018 ve 14:00 hodin 

ve velké zasedací místnosti v 16. patře budovy Krajského úřadu Zlínského kraje. 

A2ZÚR ZK na základě schválené zprávy o jejich uplatňování se v souladu s § 42 odst. 9 stavebního zákona 
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 

Předmětem návrhu A2ZÚR ZK je následující, přičemž zdůvodnění řešení jednotlivých záměrů je obsaženo 
v textové části odůvodnění projednávané dokumentace: 

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

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

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

o vypuštění ploch a koridorů dopravní infrastruktury: 

o I/35 (Palačov -) Lešná- Valašské Meziříčí a I/57 Valašské Meziříčí – Pozděchov (PK03) 
v realizovaném úseku, 

o obchvat Kožušic (PK07) v části zasahující na území Zlínského kraje (na základě společného 
jednání), 

o obchvat Starého Hrozenkova (PK08), 

o obchvat Valašských Klobouk (PK11), 

o obchvat Brumova – Bylnice (PK12), 

o Bystřice pod Hostýnem - Poličná (PK15) v realizovaném úseku, 

o obchvat Kroměříže (PK18), 
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o Holešov-přivaděč na D49 včetně východního obchvatu (PK20) v realizovaném úseku, 

o Pozlovice, směrová úprava (PK25), 

o heliport Zlín (L01), 

o letiště Poličná – Choryně u Valašského Meziříčí (L02), 

o přepravní zařízení Velká Vranča – Portáš (DT01), 

o přepravní zařízení Velké Karlovice – Kasárna (DT02), 

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

o vymezení ploch územních rezerv dopravní infrastruktury: 

o I/50 Brankovice – Kožušice, obchvat včetně napojení – územní rezerva, 

o obchvat Starého Hrozenkova – územní rezerva, 

o vypuštění ploch a koridorů technické infrastruktury: 

o VVN + TR110 kV/22 kV – Holešov – Bořenovice (E04), 

o 2 x VVN 110KV Hulín – Třebětice – Holešov (E12), 

o úprava koridoru technické infrastruktury VVN + TR 110 kV/22 kV Uherské Hradiště – Vésky – Veselí 
nad Moravou (E06), 

o vymezení plochy zátopy suché nádrže Skalička (Teplice) a zařazení mezi veřejně prospěšná opatření 
(PZ01), 

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

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

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

Vzhledem k rozsahu není možné dokumentaci zveřejnit v úplném znění. 

Do návrhu A2ZÚR ZK je možné nahlédnout v tištěné podobě: 

 na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ve 12. patře, 
v kanceláři č. 1216 

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

 https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-2-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-4241.html 

Dotčené obce, oprávněný investor (ve smyslu ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (ve smyslu 
ust. § 23 stavebního zákona) mohou podat námitky proti návrhu A2ZÚR ZK. Námitky s odůvodněním a 
vymezením dotčeného území lze uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání. 

Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu A2ZÚR ZK. 

Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji ve smyslu ust. § 37 
odst. 2 správního řádu a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Dotčené orgány a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, 
které byly od společného jednání (§ 37 odst. 2 stavebního zákona) změněny, jedná se o následující: 

o vypuštění koridoru dopravní infrastruktury pro obchvat Kožušic (PK07) v části zasahující na území 
Zlínského kraje, 

o změna plochy územní rezervy na návrhovou plochu zátopy suché nádrže Skalička (Teplice) a zařazení 
mezi veřejně prospěšná opatření (PZ01), 

o vypuštění úpravy koridoru pro regionální biokoridor 166-RK 161 – Hrabovčina (PU173) v úseku 
mezi regionálním biocentrem č. 66 Bošačky a nadregionálním biokoridorem 15-Makyta – Javořina (PU22), 

https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-2-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-4241.html
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o doplnění dokumentů vodního hospodářství do čl. (56) textové části návrhu, 

o úprava grafického vyznačení ploch a koridorů se změnou územního vymezení a vyznačení veřejně 
prospěšných staveb a opatření se změnou územního vymezení na nově vymezené části a části vypuštěné 
(pro jednoznačnou identifikaci částí měněných návrhem A2ZÚR ZK), 

o doplnění přehledu vybraných podkladů v textové části odůvodnění o Program zlepšování kvality ovzduší – 
zóna Střední Morava – CZ07, 

o doplnění limitů území do koordinačního výkresu (výkres B.2) dle uplatněných stanovisek dotčených 
orgánů, 

o úpravy názvů kapitol, výkresu, pojmosloví provedené v souvislosti s novelou stavebního zákona s účinností 
od 01.01.2018 a novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb. s účinností od 29.01.2018. 

K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží 
ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky 
územního rozvoje. 

Adresa pro doručování námitek, stanovisek a připomínek: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního 
plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín. 

 

 

 

 

Ing. Ivana Kolajová 

referentka oddělení územního plánování 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 

 

 

 

 

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena do ukončení lhůty pro podání stanovisek, připomínek a námitek 
(7 dní po veřejném projednání) 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: 
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