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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, 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 ke koridoru elektrického vedení 400kV Otrokovice –
Vizovice – Střelná – hranice ČR/SK, resp. kroků učiněných k jeho vymezení v Zásadách územního rozvoje
Zlínského kraje (dále „ZÚR ZK“):
1) V jaké fázi příprav se vymezení koridoru nachází a které kroky směřující k jeho vymezení v ZÚR ZK
byly učiněny.
2) Jakými informacemi a dokumenty o tomto koridoru krajský úřad disponuje, kdy a kde je možné do nich
nahlížet.
3) Poskytnutí dokumentů o koridoru dle bodů 1 a 2, které má krajský úřad k dispozici.
Poskytnutá informace:
1) V účinných ZÚR ZK je pro vedení 400kV Otrokovice-Vizovice-Střelná-hranice ČR/Slovensko
(-Povážská Bystrica) stanovena potřeba zpracování územní studie č. 12 „Prověření elektrického
vedení VVN 400kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR“.
Výše uvedená územní studie č. 12 bude pořízena až v návaznosti na splnění úkolů vyplývajícího
z úplného znění Politiky územního rozvoje České republiky po aktualizaci č. 1 (dále „PÚR ČR“)
pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, dotčenými
správními úřady. Úkol prověření účelnosti a reálnosti tohoto rozvojového záměru prozatím nebyl
splněn.
2) Krajský úřad disponuje informacemi vyplývajících z PÚR ČR, do niž je možno nahlédnou kdykoli, a to
způsobem umožňující dálkový přístup.
3) PÚR ČR je zveřejněna na http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-astavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1Politiky-uzemniho-rozvoje-CR
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