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Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 
12. dubna 2012 Ing. Ivana Kolajová KUZL 22591/2012 KUSP 84385/2010 ÚP 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
o veřejném projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 

včetně Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje ZK na udržitelný rozvoj území 
a 

o vystavení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 
včetně Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje ZK na udržitelný rozvoj území 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování 
příslušný na základě ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje 

v souladu s ust. § 42 odst. 2, § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona, že veřejné projednání návrhu 
aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje včetně Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace 
Zásad územního rozvoje ZK na udržitelný rozvoj území (dále jen aktualizace ZÚR ZK) s odborným 
výkladem se bude konat 

 
v pondělí 11. června 2012 od 14:00 hodin v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  

 

V době od 01.05.2012 do 11.06.2012 bude návrh aktualizace ZÚR ZK vystaven k veřejnému nahlédnutí 

 v listinné podobě na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90  ZLÍN, ve 12. etáži, kanceláři č. 1216 

 v elektronické podobě na internetových stránkách Zlínského kraje na adrese 
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=187888&doctype=ART&nid=10148&cpi=1 

Návrh aktualizace ZÚR ZK, který je pořízen na základě Zprávy o uplatňování ZÚR ZK v uplynulém období 
2008-2010 schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0362/Z12/10 ze dne 15.09.2010, je 
v souladu s ust. § 42 odst. 2 stavebního zákona zpracován a projednává se pouze v rozsahu měněných 
částí. Předmětem návrhu aktualizace ZÚR ZK jsou: 

o úprava priorit územního plánování, rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí 
a terminologie v souladu s PÚR ČR 2008, 

o převedení záměru železnice Z01 v úseku Vizovice – Valašská Polanka z návrhu do územní rezervy, 
o vypuštění ploch suchých vodních nádrží a ochranných valů, 
o vypuštění koridoru územní rezervy VVN 110 kV Uherský Brod – Strání (-Slovensko), 
o převedení VTL obchvat Vsetína z návrhu do stavu, 
o úprava vedení trasy regionálního biokoridoru RBK 1582 Hrabůvka-Na Horách, 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=187888&doctype=ART&nid=10148&cpi=1





