• Krajský úřad
Zlínského kraje

Odbor územního plánování
a stavebního řádu
oddělení územního plánování

Datum

Oprávněná úřední osoba

Číslo jednací

Spisová značka

12. dubna 2012

Ing. Ivana Kolajová

KUZL 22591/2012

KUSP 84385/2010 ÚP

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

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 písmoa) 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 21,76190 ZLíN, ve 12. etáži, kanceláři č. 1216

•

v elektronické podobě na internetových stránkách Zllnského 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
části. Předmětem návrhu aktualizace ZÚR ZK jsou:
o
o
o
o
o
o

úprava priorit územního plánování, rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí
a terminologie v souladu s PÚR ČR 2008,
převedení záměru železnice Z01 v úseku Vizovice - Valašská Polanka z návrhu do územní rezervy,
vypuštění ploch suchých vodních nádrží a ochranných valů,
vypuštění koridoru územní rezervy WN 110 kV Uherský Brod - Strání (-Slovensko),
převedení VTL obchvat Vsetína z návrhu do stavu,
úprava vedení trasy regionálního biokoridoru RBK 1582 Hrabůvka-Na Horách,

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

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

o

o

vypuštění ploch územnich rezerv výhledových vodních nádrží: Ostrožská Lhota (Okluka), Solanec
(Leští), Rožnov (Rožnovská Bečva), Halenkov (Dinotice), Záhorovice (Kladenka), Ořechov
(Vážanský potok), Lužná (Senice), Ostroh (Morava),
vypuštěni územnich studii, jejichž pořizeni je ukončeno, úprava územniho vymezeni územni studie
pro železnici a návrh pořízení územni studie Prověření elektrického vedeni 400 kV OtrokoviceVizovice-Střelná-hranice ČR/Slovensko a úprava termínů pro zpracováni územních studií a jejich
vklad do evidence územně plánovací činnosti.

Podle ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu aktualizace ZŮR ZK podat pouze
obce v řešeném území a obce sousedici s tímto územím (..dotčené obce") a zástupce veřejnosti.
Nejpozději při veřejném projednáni může každý uplatnit své připomínky a dotčené obce a zástupce
veřejnosti (ve smyslu ust. § 23 stavebního zákona) námitky s jejich odůvodněnim a současně musí vymezit
území dotčené námitkou. V souladu s ust. § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky
a připominky uplatňuji písemně a musi být opatřeny identifikačnimi údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám

a námitkám se nepřihlfži.

Adresa pro zasilání námitek a připomínek: Krajský úřad Zlfnského kraje, odbor územniho plánování
a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 ZLlN.
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Ing. Ivana Kolajová
referent oddělení územního plánováni
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Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce.
Městského - Obecního - Krajského úřadu
(nehodící se škrtněte)
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v době minimálně od 23.04.2012 do 12.06.2012, což tímto níže uvedený pracovník potvrzuje.

V

dne

.

razítko
podpis pracovníka odpovědného za vyvěšeni
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