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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
a oznámení konání veřejného projednání
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování,
jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 42b odst. 2
a § 39 odst. 1 vět druhé a třetí stavebního zákona, ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a za použití Metodického sdělení
k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 08.04.2020 vydaného Ministerstvem
pro místní rozvoj,
doručuje
návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „A4 ZÚR ZK“) a
oznamuje
konání veřejného projednání, které se uskuteční
dne 11.05.2021 ve 13:00 hodin
Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.
Odkaz pro přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese:
https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-5170.html
(www.kr-zlinsky.cz / krajský úřad / Územní plánování / ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Dokumenty k projednání /
Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje)
Bezprostředně po ukončení výkladu návrhu A4 ZÚR ZK bude přímý přenos pokračovat, budou zodpovězeny
případné dotazy uplatněné účastníky jednání.
A4 ZÚR ZK se na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a
o jejím obsahu v souladu s ust. § 42b odst. 11 a § 42 odst. 9 stavebního zákona zpracovává, projednává a
vydává v rozsahu měněných částí.
Předmětem návrhu A4 ZÚR ZK je vymezení koridorů ZVN 400 kV Otrokovice – Střílky, Němčice – Otrokovice
a plochy pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Otrokovice, jako veřejně prospěšných staveb pod kódem
E13, E14 a E15. Dále je upraven (zúžen) koridor ZVN 400 kV Rohatec – Otrokovice na 300 m. V rámci
koordinace záměrů v území je nad rámec obsahu A4 ZÚR ZK upraven do souběhu i koridor VVN 110 kV
Uherské Hradiště – Vésky – Veselí nad Moravou. Aktualizací budou též provedeny formální změny, jako jsou
změny názvů, terminologie apod. Zdůvodnění řešení jednotlivých záměrů je obsaženo v textové části
odůvodnění projednávané dokumentace.
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
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Vzhledem k rozsahu není možné dokumentaci zveřejnit v úplném znění jako přímou součást této veřejné
vyhlášky.
Do návrhu A4 ZÚR ZK je možné nahlédnout v tištěné podobě:
• na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního
plánování, ve 12. patře, v kanceláři č. 1220 (pouze po předchozí domluvě, upřednostněna je distanční
forma)
a úplné znění je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
• https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-5170.html
(www.kr-zlinsky.cz / krajský úřad / Územní plánování / ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Dokumenty k projednání /
Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje)
Na této adrese bude k dispozici též odkaz pro přímý přenos veřejného projednání, který bude aktivní v den
a hodinu konání přenosu. Rovněž zde bude zveřejněn stručný návod k přihlášení a případné technické
požadavky na zařízení.
Dotčené obce, oprávněný investor (ve smyslu ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (ve smyslu
ust. § 23 stavebního zákona) mohou podat námitky proti návrhu A4 ZÚR 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 A4 ZÚR ZK.
K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k námitkám a připomínkám
ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje.
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.
Podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona je k uplatnění námitek obce příslušná rada obce a v obcích,
kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce.
Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu A4 ZÚR ZK, jinak se k nim nepřihlíží.
Adresa pro doručování námitek, stanovisek a připomínek: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
IDDS: scsbwku.
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: 01.04.2021
Sejmuto dne:
Razítko a podpis osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a zveřejnění způsobem umožňující
dálkový přístup:
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