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Podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), podává
jako orgán příslušný podle ust. § 67 písm. g) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, toto poskytnutí informace.
Žadatel XXXXX XXXXXX požaduje poskytnutí informací v souvislosti s územní studií „Prověření elektrického
vedení VVN 400kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR“, informací k obsahu sousloví „splnění
úkolů“ a „Prověření účelnosti a reálnosti tohoto rozvojového záměru“, dále také informace k souvislosti
uvedených sousloví s pojmem územní studie a vztah této studie k stavebnímu zákonu:
1) Jakou formou by mělo mít Vámi předpokládané splnění úkolů vyplývajících z úplného znění Politiky
územního rozvoje České republiky po aktualizaci č. 1.
2) Zda se na realizaci těchto úkolů již pracuje, kdo je či bude zadavatelem prací, a která osoba je, či
bude autorem plnění těchto úkolů.
3) Kdy předpokládáte, že ke splnění těchto úkolů dojde.
4) Jakou formu by mělo mít Vámi předpokládané prověření účelnosti a reálnosti tohoto rozvojového
záměru.
5) Zda se na realizaci tohoto prověření již pracuje, kdo je či bude zadavatelem prací, a která osoba je, či
bude autorem tohoto prověření.
6) Kdy předpokládáte, že k realizaci tohoto prověření dojde.
Objasnění problematiky výše uvedené územní studie v kontextu stavebního zákona:
7) Kdo je či bude pořizovatelem výše uvedené územní studie, a která osoba je, či bude jejím autorem.
8) Zda jde o územní studii uloženou územně plánovací dokumentací, nebo podnětem a kdo a kdy tento
podnět k pořízení územní studie vydal
9) Zda existuje zadání této územní studie, pokud ano, sdělte mi jeho obsah, rozsah, cíle a účel.
10) Kdy předpokládáte, že bude územní studie hotová.
Poskytnutá informace:
1) Politika územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“) je dokumentem Ministerstva pro místní
rozvoj (dále jen „MMR“) a garantem řešení úkolů „Prověřit účelnost a reálnost rozvojového záměru“
ke „Koridoru pro vedení 400 kV Otrokovice-Vizovice-Střelná-hranice ČR/Slovensko (-Povážská
Bystrica)“ je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). Krajský úřad nemá k dispozici
informaci o zadané formě splnění úkolů.
2) Na realizaci splnění úkolů pracuje MPO. Konkrétnější informace o zadavateli, osobě či autorovi není
krajskému úřadu známa.
3) V úplném znění PÚR ČR po aktualizaci č. 1, v článku (139), v části úkoly pro ministerstva a jiné
ústřední správní úřady, je stanoven termín: rok 2018
4) Vzhledem ke skutečnosti, že sousloví „splnění úkolů“ v podrobnosti znamená „Prověření účelnosti a
reálnosti tohoto rozvojového záměru“ je odpověď na dotaz č. 1 a č. 4 totožná.
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5) Vzhledem ke skutečnosti, že sousloví „splnění úkolů“ v podrobnosti znamená „Prověření účelnosti a
reálnosti tohoto rozvojového záměru“ je odpověď na dotaz č. 2 a č. 5 totožná.
6) Dle PÚR ČR je stanoven termín: rok 2018
7) Pořizovatelem územní studie č. 12 „Prověření elektrického vedení VVN 400kV Otrokovice – Vizovice
– Střelná – hranice ČR/SR“ ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje bude krajský úřad. Osoba či
autor bude vybrán až na základě výběrového řízení.
8) Jedná se o studii uloženou územně plánovací dokumentací.
9) Zadání této územní studie prozatím neexistuje a bude zpracováno až v návaznosti na splnění úkolů
z PÚR ČR: „Prověřit účelnost a reálnost rozvojového záměru“ ke „Koridoru pro vedení 400 kV
Otrokovice-Vizovice-Střelná-hranice ČR/Slovensko (-Povážská Bystrica)“.
10) V případě splnění úkolu MPO ve stanoveném termínu, krajský úřad předpokládá zpracování studie
do roku 2021.
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