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Kapitola 5. textové části není Aktualizací č. 2 ZÚR ZK měněna

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

1.

A. Návrh

PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

1.

V bodě (2) ve čtvrtém řádku se za slova „České republiky“ nově doplňuje čárka a text „ve znění Aktualizace č. 1“, dále se vypouští slovo “2008“ a v závorce se vypouští slovo „2008“.

2.

V bodě (3) ve třetím řádku se za slova “rozvoje ČR“ nově doplňují slova „2014 - 2020“, na čtvrtém řádku se vypouští text „Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm“ a za slova „působnosti (ORP)“
nově doplňuje slovo „Vsetín“.

3.

V bodě (4) ve čtvrtém řádku se za slova „Posilovat zároveň„ nově doplňuje slovo „integrovaný“.

4.

V bodě (5) ve třetím a čtvrtém řádku se vypouští slova „2008“ a „nejméně do roku 2013“.

5.

V bodě (5) se nově doplňuje třetí odrážka ve znění:


„eliminaci působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel,
a to především s ohledem na vymezování nových ploch pro obytnou zástavbu
s dostatečným odstupem od vymezených koridorů dopravní infrastruktury.“

6.

V bodě (7) se nově doplňuje třináctá odrážka ve znění:


„vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především situováním nových ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečných odstupem od průmyslových nebo zemědělských areálů.“

7.

V bodě (8) v druhé odrážce, druhém řádku se za slova „v území“ nově doplňuje čárka a text
„především s ohledem na minimalizaci negativních vlivů nových záměrů na lidské zdraví;“
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2.

8.

A. Návrh

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

Název kapitoly 2.1. „ROZVOJOVÁ OBLAST DLE PÚR 2008“ se nahrazuje novým, ve znění:
„ROZVOJOVÁ OBLAST MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“

9.

V bodě (15) se vypouští slovo „2008“, text ve znění „bez obcí v severní části“ se nahrazuje textem „jen obce v jihovýchodní části“, za slovo „Otrokovice“ se doplňuje text „(bez obcí v západní
části)“, text ve znění „bez obcí ve východní části“ se nahrazuje textem „jen obce v západní
části“, za slovo „Zlín“ se nově doplňuje čárka a slova “Uherské Hradiště“, a dále se text
ve znění „bez obcí v nejjižnější části“ nahrazuje textem „jen obce v severovýchodní části“.

10.

V bodě (15) v tabulce na začátku druhého tabulkového řádku se doplňuje slovo „Komárov“ a
dále se vypouští slova „Bělov, Halenkovice“ a „Žlutava“. Nově se doplňuje celý třetí řádek,
ve znění:
„Uherské Hradiště

Březolupy, Částkov, Svárov, Zlámanec“

Dále se ve čtvrtém tabulkovém řádku za slovo „Neubuz“ doplňuje slovo „Hrobice,“.
Na začátku pátého tabulkového řádku se doplňují slova „Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková,“, za slovo „Hostišová“ se doplňují slova „Hřivínův
Újezd,“, za slovo „Hvozdná“ se doplňují slova „Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota,“,
za slovo „Ostrata“ se doplňuje slovo „Provodov,“, za slovo „Sazovice“ se doplňuje slovo „Šarovy,“, za slovo „Tečovice“ se doplňují slova „Velký Ořechov, Vlčková,“.
11.

V bodě (16) v tabulce v pravém sloupci v bodě c) se za slova „vlivů rozvoje“ doplňuje text
„(prostorová sociální segregace, fragmentace krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami)“.

12.

Název kapitoly 2.2. „ROZVOJOVÉ OSY DLE PÚR ČR 2008“ se nahrazuje novým, ve znění:
„ROZVOJOVÉ OSY MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“

13.

V bodě (17) se vypouští slovo „2008“ a za slovo „Kroměříž“ se doplňuje čárka a text „Otrokovice“.

14.

V bodě (17) v tabulce se nově doplňuje celý druhý řádek ve znění:
„Otrokovice

Bělov, Halenkovice, Žlutava“

15.

V bodě (19) se vypouští slovo „2008“.

16.

V bodě (20) v tabulce v levém sloupci v bodě a) se nahrazuje označení „R“ označením “D“.

17.

V bodě (22) v tabulce v levém sloupci v bodě a) se nahrazuje označení „I/18“ označením
„II/150“.

18.

V bodě (24a) v druhém tabulkovém řádku se za slovo „Jarcová“ nově doplňuje slovo „Krhová“
a čárka, dále za slovo „Lešná“ se doplňuje slovo „Poličná“ a čárka.

19.

V bodě (24b) v tabulce v pravém sloupci v bodě b) se nahrazuje označení „R“ označením “D“ a
slovo „Moravskoslezským“ se nahrazuje slovem „Olomouckým“.
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3.

20.

A. Návrh

SPECIFICKÉ OBLASTI

Název kapitoly 3.1. „SPECIFICKÁ OBLAST DLE PÚR ČR 2008“ se nahrazuje novým,
ve znění:
„SPECIFICKÁ OBLAST MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“

21.

V bodě (25) se vypouští slovo „2008“.

22.

V bodě (26) v tabulce v levém sloupci v bodě a) se za slovem „rekreace“ vypouští slovo „a“,
doplňuje čárka a za slovo „turistiky“ se doplňuje text „a ekologického zemědělství“. Dále se nově doplňuje poslední odrážka ve znění:
„ e) vytvořit územní podmínky pro zajištění koordinace udržitelného rozvoje turistiky a ochrany
biologické a krajinné rozmanitosti Karpat.“

23.

V bodě (27) se vypouští text „ ,v souladu s Dalšími úkoly pro územní plánování v PÚR ČR
2008,“
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4.
24.

A. Návrh

PLOCHY A KORIDORY
Název kapitoly 4.1 „PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DLE PÚR ČR
2008“ se nahrazuje novým, ve znění:
„PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“

25.

V bodě (29) se v prvním řádku nahrazuje označení „R“ označením “D“, v druhém řádku se vypouští slovo „2008“, a text „rychlostní silnice R49“ je nahrazen textem „dálnice II. třídy D49“.

26.

V bodě (30) se v prvním řádku nahrazuje označení „R“ označením “D“, v druhém řádku se vypouští text „Břeclav - hranice ČR (- Wien)“ a nahrazuje se slovem „D2“, a dále se vypouští slovo „2008“ a text „rychlostní silnice R55“ se nahrazuje textem „dálnice II. třídy D55“.

27.

V bodě (31) se v prvním řádku nahrazuje označení „R“ označením “D“, v druhém řádku se nahrazuje označení „R“ označením “D“ a vypouští se slovo „2008“.

28.

V bodě (32) se v prvním řádku vypouští text „zpřesňují koridor kapacitní silnice S9 Otrokovice (R55) – Zlín – (R49), podchycený v PÚR ČR 2008, vymezením“ a nahrazuje se slovem
„vymezují“, ve druhém řádku se mění slovo „koridoru“ na slovo „koridor“, a dále se nahrazuje
označení „R“ označením “D“.

29.

V bodě (33) se v prvním řádku vypouští text „dle PÚR ČR 2008“.

30.

V bodě (33) v tabulce v levém sloupci v bodě a) se nahrazuje dvakrát označení „R“ označením
„D“.

31.

V bodě (33) v levém sloupci v bodě b) se za slova „životní prostředí“ doplňuje čárka a text „kulturní a civilizační hodnoty“.

32.

V bodě (33) v tabulce se v řádku s označením „R“ nahrazuje označením „D“.

33.

V bodě (33) v tabulce v levém sloupci v bodě c) se vypouští text „ rychlostní silnice R“ a doplňuje se označení „D“. V pravém sloupci v bodě d) se nahrazuje označení „R“ označením „D“.

34.

V bodě (33) v tabulce se v řádku s označením „R“ nahrazuje označením „D“.

35.

V bodě (33) v tabulce v levém sloupci v bodě d) se vypouští text „rychlostní silnice R“ a doplňuje se označením „D“. V pravém sloupci v bodě f) se nahrazuje označení „R“ označením „D“.

36.

V bodě (33) v tabulce v levém sloupci v bodě e) se vypouští text „rychlostní silnice R“ a doplňuje se označení „D“, dále se označení „R“ nahrazuje označením „D“.

37.

V bodě (33) v tabulce se řádek s označením „S9“ nahrazuje označením „Kapacitní silnice
v úseku Otrokovice (D55) – Zlín, Nivy“.

38.

V bodě (33) v tabulce v levém sloupci v bodě f) se nahrazuje označení „R“ označením „D“ a
v pravém sloupci bodě i) a j) se vypouští označení „S9“.

39.

V bodě (34) se vypouští text „stávající trať č. 280 (Hranice na Moravě – Horní Lideč – hranice
ČR/SR – Púchov), možné využití úseků stávajících tratí č. 303 Kroměříž – Hulín, č. 330 Hulín
– Otrokovice, č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice,“.
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40.

A. Návrh

V bodě (34a) se za slovo „vymezují“ doplňuje text „pro záměr železničního spojení Vizovice –
trať č. 280“ a vypouští slovo „jako“ a dále se vypouští text ve znění „koridor konvenční železnice ŽD1“

41.

V bodě (36) v tabulce v pravém sloupci v bodě a) se vypouští text „prověřit a řešit územní studií vedení koridoru ŽD1 v úseku Vizovice – trať č. 280“ a je nahrazen textem „(vypuštěno)“.

42.

V bodě (37) v druhém řádku se doplňuje za označení „PK06“ čárka a označení „PK07, PK09,
PK10, PK13 - PK17, PK19 - PK24, PK26“, vypouští slovo „až“, dále se za slova „PK33 a„ doplňuje text „v kap. 8.2“ a dále se text „koridor územní rezervy“ mění na text „koridory územních
rezerv“.

43.

V bodě (37) v druhé odrážce se vypouští celý text „obchvat Kožušic, obchvat Starého Hrozenkova“, ve čtvrté odrážce se vypouští celý text „obchvat Valašských Klobouků, obchvat Brumova-Bylnice;“ v osmé odrážce se vypouští celý text „obchvat Kroměříže;“, v deváté odrážce se
dvakrát označení „R“ nahrazuje označením „D“ a vypouští se text „včetně východního obchvatu“, v jedenácté odrážce se vypouští celý text „Pozlovice, směrová úprava;“ dále za poslední
odrážku se nově doplňuje odrážka ve znění „I/50 Brankovice – Kožušice, obchvat včetně napojení – územní rezerva;“ a další odrážka ve znění „obchvat Starého Hrozenkova – územní
rezerva.“

44.

V bodě (38) v tabulce v pravém sloupci se doplňuje středník a dále nová odrážka ve znění:
„d) při prověřování územní rezervy zohlednit přírodní a krajinné hodnoty daného území.“

45.

V bodě (40) v tabulce v pravém sloupci v bodě a) se vypouští slovo „2008“

46.

V bodě (41) se v prvním řádku vypouští text „letiště a“, dále se v druhém řádku vypouští označení „L01“ a nahrazuje se označením „L03“.

47.

V bodě (41) v první odrážce se vypouští celý text „letiště Poličná – Choryně u Valašského Meziříčí;“ a v druhé odrážce se vypouští celý text „heliport s mezinárodním provozem Zlín;“

48.

V bodě (42) v tabulce v pravém sloupci v bodě a) se vypouští text „nového letiště a“

49.

Následující text se v celém rozsahu vypouští:

„4.2.5 PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
(45)

ZÚR stanovují tyto plochy a koridory přepravních zařízení nadmístního významu,
vymezené v kap. 7.1 v popisu VPS pod kódy DT01 a DT02:
 Velká Vranča – Portáš;
 Velké Karlovice – Kasárna.

(46)

Pro plánování a využívání území uvedených ploch a koridorů přepravních zařízení
nadmístního významu se stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování
o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování:
Zásady pro rozhodování o změnách v
území
a) rozhodovat o umísťování přepravních zařízení pro rekreaci a sport v úzké koordinaci se zájmy ochrany přírody a krajiny –
řízený rozvoj rekreace a sportu.

Úkoly pro územní plánování
a) zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů a ploch pro umístění zařízení a vybavenosti na úrovni ÚPD dotčených obcí.“
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A. Návrh

a je nově nahrazen textem „Kapitola 4.2.5 PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ včetně bodů (45) a (46) je
vypuštěna“
50.

Název kapitoly 4.3 „PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY DLE PÚR ČR
2008“ se nahrazuje novým, ve znění:
„PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“

51.

Nově se vkládá text:
„4.3.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Ochrana před povodněmi
(46a)

ZÚR zpřesňují na území kraje plochu pro suchou nádrž Teplice včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro stavby a opatření ke snížení povodňových rizik v povodí řeky Bečvy, podchycenou v PÚR ČR, vymezením plochy zátopy suché nádrže Skalička (Teplice), která je uvedena v kap. 7.2 v popisu veřejně prospěšných opatření (dále
jen VPO) pod kódem PZ01.

(46b)

Pro plánování a využívání území pro suchou nádrž včetně dalších nezbytných ploch a
koridorů pro stavby a opatření ke snížení povodňových rizik se stanovuje dodržování
těchto zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování:
Zásady pro rozhodování o změnách v
území
a) vytvářet podmínky pro související plochy
a koridory veřejné infrastruktury;
b) vytvořit podmínky pro zajištění územní
ochrany lokalit pro realizaci staveb a
technických a přírodě blízkých opatření
ke snížení povodňových rizik.

Úkoly pro územní plánování
a) vytvořit územní podmínky pro realizaci
protipovodňové ochrany v povodí řeky
Bečvy pomocí staveb a technických a
přírodě blízkých opatření včetně suché
nádrže Skalička (Teplice);
b) zajistit plochy a koridory pro umístění
související veřejné infrastruktury.“

52.

Označení kapitoly „4.3.1“ se mění na „4.3.2“

53.

V bodě (47) v prvním řádku se vypouští text „Zdvojení vedení V403“ a nahrazuje se textem
„pro dvojité vedení 400kV“, dále se za slova „Prosenice – Nošovice“ doplňuje text
„s odbočením do elektrické stanice Kletné, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic Prosenice, Nošovice a Kletné“ a dále se vypouští slovo „2008“.

54.

V bodě (48) v prvním řádku se za slova „stanici 400/110kV“ doplňuje slovo „Rohatec“,
v druhém řádku se vypouští text „(dále TR) Rohatec“, na třetím řádku se vypouští text „V424
do TR“ a nahrazuje se textem „Sokolnice-Križovany (hranice ČR/SK) do elektrické stanice“,
dále se vypouští slovo „2008“.

55.

V bodě (49) v tabulce v levém sloupci v bodě a) se vypouští text „zapojení elektrizační soustavy ČR do“ a nahrazuje se textem „zlepšení tranzitní funkce přenosové soustavy v rámci“,
za slovo „evropského“ se nově doplňuje slovo „energetického“ a dále se vypouští označení
„UCTE“.

56.

V bodě (50) se vypouští text „pro zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN63 v trase z okolí ob6
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A. Návrh

ce Hrušky v Jihomoravském kraji k obci Libhošť v Moravskoslezském kraji včetně výstavby
nové kompresorové stanice u obce Libhošť a navazujícího zdvojení trasy VVTL plynovodu DN
700 PN 63 v Moravskoslezském kraji v trase z okolí obce Libhošť (Příbor) k obci Děhylov vymezeném,“ a nahrazuje se textem „pro plynovod přepravní soustavy s názvem „Moravia – VTL
plynovod“, vedoucí z okolí obce Tvrdonice v Jihomoravském kraji přes území Zlínského a
Olomouckého kraje k obci Libhošť v Moravskoslezském kraji včetně plochy pro výstavbu nové
kompresorové stanice u obce Libhošť, podchycený“. Dále se vypouští slovo „2008“ a také se
vypouští text „Zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN 63 Hrušky – Příbor a plochy Kompresní stanice VVTL plynovodu Bezměrov, které jsou uvedeny“ a nahrazuje se textem
„pro plynovod přepravní soustavy s názvem „Moravia – VTL plynovod“, který je uveden“,
dále se vypouští slovo „kódy“ a nahrazuje se slovem „kódem“ a vypouští se text „a P02“.
57.

V bodě (50a) se vypouští text „pro VVTL plynovodu DN 700 PN 63“ a nahrazuje se textem
„pro plynovod přepravní soustavy“, na třetím řádku se vypouští slovo „výstavby“ a nahrazuje se textem „plochy pro výstavbu“, dále se vypouští slovo „2008“ a za slovo „vymezením“
se doplňuje text „koridoru včetně“, slovo „kompresní“ se nahrazuje slovem „kompresorové“ a je
vypuštěno označení „VVTL“.

58.

V bodě (51) v tabulce v levém sloupci bodě a) se vypouští text „přepravy systému VVTL“ a nahrazuje se textem „plynovodní přepravní soustavy“.

59.

Označení kapitoly „4.3.2“ se mění na „4.3.3“.

60.

V bodě (52) v prvním řádku se vypouští text „nové trase“ a nahrazuje se textem „úseku“, dále
se za slovo Sedlnice doplňuje text „a Sedlnice – letiště Mošnov“. Dále se vypouští slovo
„2008“.

61.

Text bodu (54) se v celém rozsahu vypouští a nahrazuje se slovem vypuštěno.

62.

V bodě (56) v prvním řádku se vypouští text „uvedených ploch a koridorů“ a nahrazuje se slovem „určeného“.

63.

V bodě (56) v tabulce v levém sloupci v bodě a) se vypouští slovo „komplexním“, dále se vypouští text „Plány oblastí povodí Moravy a Dyje“ a nahrazují se textem „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, Národní plán povodí Dunaje a Plán dílčího povodí Moravy a
přítoku Váhu, Plán dílčího povodí Dyje.“.

64.

V bodě (56) v tabulce v pravém sloupci bodě a) se vypouští text „protipovodňových opatření“ a
nahrazuje se textem „Protipovodňové ochrany“, vypouští se text „ Plány oblastí povodí Moravy
a Dyje“ a nahrazuje se textem „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, Národní
plán povodí Dunaje a Plán dílčího povodí Moravy a přítoku Váhu, Plán dílčího povodí Dyje“.

65.

Název podkapitoly se za slovo „ vodou“ doplňuje o slova „a odkanalizování“.

66.

V bodě (56a) v prvním řádku se za slovo „vodou“ vkládá text „a odkanalizování“.

67.

V bodě (56b) v prvním řádku se za slovo „vodou“ vkládá text „a odkanalizování“ a dále tabulce
v levém sloupci v bodě a) se za slova „území vodou“ doplňuje text „a odkanalizovaní“, dále
v pravém sloupci v bodě a) se za slova „ zásobování vodou“ doplňuje text „a odkanalizovaní“.

68.

V bodě (57) se za označení „E03“ doplňuje čárka a text „E05,“ a vypouští se pomlčka a označení „12“ mění na „11“.
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69.

V bodě (57) v druhé odrážce se vypouští celý text „VVN + TR 110 kV/22kV Holešov“.

70.

V bodě (57) v poslední odrážce se vypouští celý text „ 2 x VVN 110kV Hulín – Třebětice – Holešov“.

71.

V bodě (62) v tabulce v pravém sloupci v bodě a) se nahrazuje označení „R“ označením “D“.

72.

V bodě (66) v tabulce v řádku u čísla „1544“ se název „U Zámrsku - Loučka“ mění
na „U Zámrsk- Loučka“.

73.

V bodě (66) v tabulce v řádku u čísla „153“ se název „U Zámrsku“ mění na „U Zámrsk“.

74.

Název kapitoly 4.8.1 „PLOCHY DLE UV Č. 49/2011 Sb.“ se nahrazuje novým, ve znění:
„PRŮPLAVNÍ SPOJENÍ DUNAJ – ODRA – LABE“

75.

V bodě (68) se za slova „ZÚR stanovují“ doplňuje text „na území kraje“, vypouští text „Usnesením vlády ČR č. 49/2011 Sb. k prověření potřebnosti“, a nahrazuje textem „PÚR ČR“ a slovo
„průplavního“ se mění na „průplavní“ a dále se za slova „vymezené koridorem“ doplňuje text
ve znění „průplavního spojení D - O - L v trase“.

76.

V bodě (69) se vypouští text ve znění „dle Usnesení vlády ČR č. 49/2011 Sb.“ a nahrazuje se
textem „průplavního spojení D - O - L“, dále se v tabulce v levém sloupci v bodě a) vypouští
text „UV ČR 49/2011 k prověření potřebnosti“, slovo „průplavního“ se mění na „průplavní“, dále
se vypouští text „a konečné“ a nahrazuje se slovem „do“, vypouští se text „územní ochraně koridoru“ a nahrazuje se textem „dalším postupu“.

77.

V bodě (69) v tabulce v pravém sloupci v bodě a) se vypouští text „dle UV ČR 49/2011“.
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CÍLOVÉ KVALITY KRAJINY

78.

V názvu kapitoly 6. se vypouští slovo „charakteristiky“ a nahrazuje se slovem „kvality“.

79.

V bodě (81) v bodě a) v prvním řádku se vypouští text „základní typy“ a nahrazuje se slovem
„vlastní“, dále v tabulce se vypouští text „Základní typy krajin“ a nahrazuje se textem „Vlastní
krajiny“.

80.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 1.4 se za slovem „Střížovice“ vypouští text „u Kvasic“.

81.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 1.6 se za slovem „Lubná“ vypouští text „u Kroměříže“ a za slovem „Vrbka“ se vypouští text „u Sulimova“.

82.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 1.7 se za slovem „Rataje“ vypouští text „u Kroměříže“.

83.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 1.8 se za slovem „Dřínov“ vypouští text „u Kroměříže“.

84.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 1.9 se za slovem „Hoštice“ vypouští text „u Litenčic“
a za slovem „Kunkovice“ se vypouští text „u Litenčic“.

85.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 1.10 se za slovem „Uhřice“ vypouští text „u Kroměříže“.

86.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 2.2 se za slovem „Němčice“ vypouští text „u Holešova“.

87.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 2.3 se za slovem „Přílepy“ se vypouští text „u Holešova“.

88.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 2.4 se za slovem „Jankovice“ vypouští text „u Holešova“ a za slovem „Lukov“ se vypouští text „u Zlína“.

89.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 2.5 se za slovem „Martinice“ vypouští text „u Holešova“.

90.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 2.6 se za slovem „Martinice“ vypouští text „u Holešova“.

91.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 2.7 se za slovem „Němčice“ vypouští text „u Holešova“.

92.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 3.2 se za slovem „Loukov“ vypouští text „u Bystřice
pod Hostýnem“ a za slovem „Vítonice“ se vypouští text „u Bystřice pod Hostýnem“.

93.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 3.3 se za slovem „Loukov“ vypouští text „u Bystřice
pod Hostýnem“.

94.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 3.4 se za slovem „Loukov“ vypouští text „u Bystřice
pod Hostýnem“.

95.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 3.6 se za slovem „Jankovice“ vypouští text „u Hole9
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šova“.
96.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 4.1 se za slovo „Jarcová“ doplňuje text „ Krhová,“ a
za slovo „Lešná“ se nově doplňuje text „Poličná,“.

97.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 4.2 se za slovy „Velká Lhota“ vypouští text „u Valašského Meziříčí“.

98.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 4.3 se za slovem „Kateřinice“ vypouští text „u Vsetína“, za slovem „Podolí“ se vypouští text „u Valašského Meziříčí“, a dále se za slovem „Police“ vypouští text „u Valašského Meziříčí“.

99.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 4.4 se za slovem „Loučka“ vypouští text „u Valašského Meziříčí“, za slovem „Podolí“ se vypouští text „u Valašského Meziříčí“, a dále se
za slovem „Police“ vypouští text „u Valašského Meziříčí“ a doplňuje slovo „Poličná,“.

100.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 4.5 se za slovem „Police“ vypouští text „u Valašského Meziříčí“.

101.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 5.1 se za slovy „Velká Lhota“ vypouští text „u Valašského Meziříčí“.

102.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 6.2 se za slovem „Pržno“ vypouští text „u Vsetína“ a
za slovy „Velká Lhota“ se vypouští text „u Valašského Meziříčí“.

103.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 6.6 se za slovem „Lužná“ vypouští text „u Vsetína“.

104.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 7.1 se za slovem „Bratřejov“ vypouští text „u Vizovic“
a za slovem „Jasenná“ se vypouští text „na Moravě“.

105.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 7.3 se za slovem „Drnovice“ vypouští text „u Valašských Klobouk“ a za slovem „Újezd“ se vypouští text „u Valašských Klobouk“.

106.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 8.4 se za slovem „Březová“ vypouští text „u Zlína“,
za slovem „Deštná“ se vypouští text „u Zlína“, za slovem „Hrobice“ se vypouští text „na Moravě“, za slovem „Trnava“ se vypouští text „u Zlína“ a za slovem „Veselá“ se vypouští „u Zlína“.

107.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 8.5 se za slovem „Hrobice“ se vypouští text „na Moravě“ a za slovem „Trnava“ se vypouští text „u Zlína“.

108.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 8.6 se za slovem „Březnice“ se vypouští text „u Zlína“, za slovy „Horní Lhota“ se vypouští text „u Luhačovic“ a za slovem „Lípa“ se vypouští text
„nad Dřevnicí“.

109.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 8.7 se za slovem „Bohuslavice“ vypouští text „u Zlína“.

110.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 9.1 se za slovem „Tlumačov“ se vypouští text
„na Moravě“.

111.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 9.2 se za slovem „Karlovice“ se vypouští text „u Zlína“, za slovem „Komárov“ se vypouští text „u Napajedel“, za slovem „Lhota“ se vypouští text
„u Zlína“, za slovem „Oldřichovice“ se vypouští text „u Napajedel“, a dále za slovem „Pohoře-

10

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

A. Návrh

lice“ se vypouští text „u Napajedel“.
112.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 9.3 se za slovem „Svárov“ se vypouští text „u Uherského Hradiště“.

113.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 9.4 se za slovem „Babice“ vypouští text „u Uherského Hradiště“, za slovem “Kněžpole“ se vypouští text „u Uherského Hradiště“ a za slovem
„Sušice“ se vypouští text „u Uherského Hradiště“.

114.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 9.5 se za slovem „Babice“ vypouští text „u Uherského Hradiště“, za slovem „Jankovice“ se vypouští text „u Uherského Hradiště“, za slovem
„Lubná“ se vypouští text „u Kroměříže“, za slovem „Sušice“ se vypouští text „u Uherského
Hradiště“ a za slovem „Vrbka“ se vypouští text „u Sulimova“.

115.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 9.7 se za slovem „Karolín“ se vypouští text „u Sulimova“ a za slovem „Střížovice“ se vypouští text „u Kvasic“.

116.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 10.2 se za slovem „Jankovice“ se vypouští text
„u Uherského Hradiště“, za slovem „Salaš“ se vypouští text „u Velehradu“ a za slovy „Staré
Hutě“ se vypouští „na Moravě“.

117.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 11.1 se za slovem „Kunovice“ se vypouští text
„u Uherského Hradiště“, za slovem „Staré Město“ se vypouští text „u Uherského Hradiště“.

118.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 11.2 se za slovem „Podolí“ se vypouští text „nad Olšavou“, za slovem „Popovice“ se vypouští text „u Uherského Hradiště“.

119.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 11.4 se za slovem „Kunovice“ se vypouští text
„u Uherského Hradiště“.

120.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 11.5 se za slovem „Boršice“ se vypouští text
„u Buchlovic“, za slovem „Medlovice“ se vypouští text „u Uherského Hradiště“, za slovem
„Ořechov“ se vypouští text „u Uherského Hradiště“, za slovem „Stříbrnice“ se vypouští text
„u Uherského Hradiště“, za slovem „Újezdec“ se vypouští text „u Osvětiman“ a za slovem
„Vážany“ se vypouští „u Uherského Hradiště“.

121.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 11.6 se za slovem „Modrá“ se vypouští text „u Velehradu“, za slovem „Salaš“ se vypouští text „u Velehradu“ a za slovem „Tupesy“ se vypouští
text „na Moravě“.

122.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 11.7 se za slovem „Bílovice“ vypouští text „u Uherského Hradiště“, a za slovem „Kněžpole“ se vypouští text „u Uherského Hradiště“.

123.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 12.2 se za slovem „Pašovice“ vypouští text „na Moravě“.

124.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 12.3 se za slovem „Bystřice“ vypouští slovo „nad“ a
nahrazuje se slovem „pod“ a dále se za slovem „Šumice“ vypouští text „u Uherského Brodu“.

125.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 12.7 se za slovem „Slavkov“ vypouští text „u Uherského Brodu“.

126.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 13.1 se za slovy „Dolní Lhota“ vypouští text „u Luhačovic“, za slovy „Horní Lhota“ se vypouští text „u Luhačovic“, za slovem „Petrůvka“ se vy11
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pouští text „u Slavičína“ a za slovem „Podhradí“ se vypouští text „u Luhačovic“.
127.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 13.2 se za slovem „Lipová“ vypouští text „u Slavičína“.

128.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 13.4 se za slovem „Biskupice“ vypouští text „u Luhačovic“ a za slovem „Kaňovice“ se vypouští text „u Luhačovic“.

129.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 13.5 se za slovy „Horní Lhota“ se vypouští text
„u Luhačovic“, za slovem „Kaňovice“ se vypouští text „u Luhačovic“, za slovem „Podhradí“ se
vypouští „u Luhačovic“ a za slovem „Provodov“ se vypouští slova „na Moravě“.

130.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 14.3 se za slovem „Jestřabí“ vypouští text „ nad Vláří“.

131.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 14.4 se za slovem „Lipová“ vypouští text „ u Slavičína“.

132.

V bodě (81) v bodě b) v tabulce v řádku 15.3 se za slovem „Bystřice“ mění slovo „nad“
za slovo „pod“ a za slovem „Vápenice“ se vypouští text „u Starého Hrozenkova“.

133.

V bodě (82) v prvním řádku se vypouští text „základní typy krajin“ a nahrazuje se textem
„vlastní krajiny“ a dále se vypouští slovo „charakteristiky“ a nahrazuje se slovem „kvality“.

134.

V bodě (83) v druhém řádku se vypouští text „typy krajin“ a nahrazuje se textem „vlastní krajiny“ a dále se vypouští slovo „charakteristiky“ a nahrazuje se slovem „kvality“.
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ

135.

V bodě (84) v tabulce v prvním tabulkovém řádku se doplňují slova „DÁLNICE A “, v druhém
tabulkovém řádku se vypouští text „DLE PÚR ČR 2008“ a nahrazuje se textem „MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“.

136.

V bodě (84) v tabulce u záměru PK01 se nahrazuje označení „R“ označením “D“.

137.

V bodě (84) v tabulce u záměru PK02 se nahrazuje označení „R“ označením „D“.

138.

V bodě (84) v tabulce u záměru PK04 se nahrazuje označení „R“ označením „D“.

139.

V bodě (84) v tabulce u záměru PK07 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem
„(vypuštěno)“.

140.

V bodě (84) v tabulce u záměru PK08 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem
„(vypuštěno)“.

141.

V bodě (84) v tabulce u záměru PK11 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem
„(vypuštěno)“.

142.

V bodě (84) v tabulce u záměru PK12 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem
„(vypuštěno)“.

143.

V bodě (84) v tabulce u záměru PK18 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem
„(vypuštěno)“.

144.

V bodě (84) v tabulce u záměru PK19 se nahrazuje označení „R“ označením “D“.

145.

V bodě (84) v tabulce v prvním sloupci u záměru PK20 se vypouští text „R49 včetně východního obchvatu“ a nahrazuje se textem „D49“, v posledním sloupci se vypouští text „Dobrotice,“ a „Žopy“ a doplňuje se text „Martinice u Holešova“.

146.

V bodě (84) v tabulce u záměru PK25 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem
„(zrealizováno)“.

147.

V bodě (84) v tabulce v části ŽELEZNICE se vypouští u názvu text „DLE PÚR ČR 2008“ a
nahrazuje se textem „MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“.

148.

V bodě (84) v tabulce se vypouští u názvu slovo „ LETIŠTĚ A“.

149.

V bodě (84) v tabulce u záměru L01 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem „(vypuštěno)“.

150.

V bodě (84) v tabulce u záměru L02 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem „(vypuštěno)“.

151.

V bodě (84) v tabulce u záměru DT01 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem
„(vypuštěno)“.

152.

V bodě (84) v tabulce u záměru DT02 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem
„(vypuštěno)“.

153.

V bodě (86) v tabulce v části ELEKTRICKÉ VEDENÍ se vypouští u názvu text „DLE PÚR ČR
2008“ a nahrazuje se textem „MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“.
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154.

V bodě (86) v tabulce u záměru E02 se v posledním sloupci vypouští text „Komárov u Napajedel,“.

155.

V bodě (86) v tabulce u záměru E04 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem „(vypuštěno)“.

156.

V bodě (86) v tabulce u záměru E06 se za text „Jarošov u Uherského Hradiště“ doplňuje text
„Kněžpole u Uherského Hradiště,“ a za slovo „Mařatice“ se doplňuje text „Mistřice I,“ a vypouští se text „Staré Město u Uherského Hradiště,“.

157.

V bodě (86) v tabulce u záměru E09 se v posledním sloupci vypouští text „Ludkovice,“.

158.

V bodě (86) v tabulce u záměru E10 se v posledním sloupci vypouští text „Křekov,“.

159.

V bodě (86) v tabulce u záměru E12 se vypouští celý text řádku a nahrazuje se textem „(zrealizováno)“.

160.

V bodě (86) v tabulce v části PLYNOVODY se vypouští u názvu text „DLE PÚR ČR 2008“ a
nahrazuje se textem „MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“.

161.

V bodě (86) v tabulce v prvním sloupci u záměru P01 se vypouští text „Hrušky – Příbor“ a
nahrazuje se textem „Tvrdonice – Libhošť“, v druhém sloupci se vypouští text „Zdvojení
VVTL plynovodu DN 700 PN 63“ a nahrazuje se textem „Moravia – VTL plynovod“.

162.

V bodě (86) v tabulce u záměru P02 v druhém sloupci se vypouští slovo „Kompresní“ a nahrazuje se textem „Plynovod včetně kompresorové“ a dále se vypouští označení „VVTL“.

163.

V bodě (86) v tabulce v části PRODUKTOVODY se vypouští u názvu text „DLE PÚR ČR
2008“ a nahrazuje se textem „MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“.

164.

Nově se vkládá text:
„(87a) ZÚR vymezují na území kraje plochy pro ochranu před povodněmi jako VPO takto:
Kód
VPO

Lokalizace

Popis - označení

Dotčená katastrální území

SUCHÁ NÁRDŽ
PZ01

Suchá nádrž Skalička
(Teplice)

zátopa suché nádrže Němetice“

165.

V bodě (88) v tabulce u záměru PU79 se doplňuje čárka a text „Tylovice“.

166.

V bodě (88) v tabulce u záměru PU88 se upravuje text „Zámrksku“ na „Zámrsk“.

167.

V bodě (88) v tabulce u záměru PU115 se vypouští text „1974-Čubův kopec“ a nahrazuje se
slovem „Stolečný“.

168.

V bodě (88) v tabulce u záměru PU116 se vypouští slovo „Stolečný“ a nahrazuje se textem
„1974-Čubův kopec“.

169.

V bodě (88) v tabulce u záměru PU123 se vypouští text „Horní Němčí,“.

170.

V bodě (88) v tabulce u záměru PU154 se vypouští text „Bystřička I,“

171.

V bodě (88) v tabulce u záměru PU155 se doplňuje čárka a text „Valašská Bystřice“.

172.

V bodě (88) v tabulce u záměru PU169 se doplňuje na začátku řádku text „Dolní Ves, Fryšták,“ a na konci řádku se vypouští čárka a slovo „Štípa“.
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POŽADAVKY NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI OBCÍ

173.

V bodě (89) v bodě a) se text „rychlostní silnice R 49“ nahrazuje textem „dálnice II. třídy D49“, dále se v bodě b) text „rychlostní silnice R 55“ nahrazuje textem „dálnice II.
třídy D55“ a dále se vypouští text „g) obchvaty obcí na silnici I/50“.

174.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM u dotčené obce
Chvalčov se doplňuje text „,PK15“.

175.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP HOLEŠOV u dotčené obce Bořenovice se vypouští text „,E04“.

176.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP HOLEŠOV u dotčené obce Holešov se vypouští
text „,E04, E12“

177.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP HOLEŠOV u dotčené obce Martinice se doplňuje
čárka a text „PK20“.

178.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP HOLEŠOV u dotčené obce Rymice se vypouští
text „E04“

179.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP HOLEŠOV u dotčené obce Třebětice se vypouští
text „E12“.

180.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP KROMĚŘÍŽ u dotčené obce Hulín se vypouští
text „E12“.

181.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP KROMĚŘÍŽ u dotčené obce Kroměříž se vypouští text „PK18,“.

182.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP KROMĚŘÍŽ u dotčené obce Střílky se vypouští
text „PK07“.

183.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP LUHAČOVICE se vypouští celý řádek ve znění:
Ludkovice

E09

184.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP LUHAČOVICE u dotčené obce Pozlovice se vypouští text „PK25“.

185.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP LUHAČOVICE se vypouští celý řádek ve znění:
Sehradice

PU06

186.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM u dotčené obce
Valašská Bystřice se doplňuje čárka a text „PU155“.

187.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ u dotčené obce Kněžpole
se doplňuje čárka a text „E06“.

188.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ u dotčené obce Mistřice
se doplňuje čárka a text „E06“ a u dotčené obce Staré Město se vypouští text „E06“.
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189.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ u dotčené obce Uherský
Ostroh se vypouští text „PU39,“.

190.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP UHERSKÝ BROD u dotčené obce Horní Němčí
se vypouští text „PU123,“.

191.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP UHERSKÝ BROD u dotčené obce Starý Hrozenkov se vypouští text „PK08“.

192.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP UHERSKÝ BROD u dotčené obce Vápenice se
vypouští text „PK08“.

193.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP UHERSKÝ BROD u dotčené obce Vyškovec se
vypouští text „PK08“.

194.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VALAŠSKÉ KLOBOUKY u dotčené obce Brumov-Bylnice se vypouští text „PK12“.

195.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VALAŠSKÉ KLOBOUKY u dotčené obce Poteč
se vypouští text „PK11“.

196.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VALAŠSKÉ KLOBOUKY u dotčené obce Valašské Klobouky se vypouští text „PK11,“.

197.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ u dotčené obce Kelč se
doplňuje čárka a text „PZ01“.

198.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ se doplňuje celý řádek
ve znění:
„Krhová

PK06“

199.
V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ se u dotčené obce Loučka
vypouští text „u Val. Meziříčí“.
200.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ u dotčené obce Loučka se
vypouští text „PU140,“.

201.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ u dotčené obce Police se
doplňuje čárka a text „P04“.

202.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ se doplňuje celý řádek
ve znění:
„Poličná

PK03, PK15

B01

PU85, PU142“

203.
V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ u dotčené obce Valašské
Meziříčí se vypouští čárka a text „PK15, L02“.
204.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VSETÍN u dotčené obce Bystřička se vypouští
čárka a text „PU154“.

205.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VSETÍN u dotčené obce Nový Hrozenkov se vypouští text „DT01“.
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206

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP VSETÍN u dotčené obce Velké Karlovice se vypouští text „DT02“.

207.

V bodě (90) v tabulce v řádcích ORP ZLÍN u dotčené obce Zlín se vypouští text „L01,“.

208.

V bodě (92) v tabulce v části PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU – územní rezervy
se mění slova „PLOCHA“ na „PLOCHY“ a „rezerva“ na „rezervy“.

209.

V bodě (92) v tabulce v části PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU - územní rezervy
se nově vkládají řádky, ve znění:
„KROMĚŘÍŽ

Střílky, Koryčany

I/50 Brankovice – Kožušice,
obchvat, včetně napojení

UHERSKÝ
BROD

Starý Hrozenkov

Obchvat Starého Hrozenkova“

210.
V bodě (92) v tabulce v části PLOCHA PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU – územní rezerva se nově do řádku u ORP VIZOVICE za slovo „Bratřejov“ doplňuje čárka a slovo
„Jasenná“.
211.

V bodě (92) v tabulce se vypouští text „PLOCHY DLE UV č. 635/1996 Sb. – územní
rezervy“ nahrazuje textem „PRŮPLAVNÍ SPOJENÍ DUNAJ – ODRA – LABE –
územní rezerva“ a dále ve třetím sloupci se vypouští text „Plochy dle UV č. 49/2011
Sb.“ a nahrazuje se textem „Průplavní spojení D – O – L“.

212.

V bodě (92) v tabulce v části ÚZEMÍ SPECIÁLNÍCH ZÁJMŮ – PLOCHY
PRO OCHRANU POHLEDOVÝCH HORIZONTŮ NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU
v řádku ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ se vypouští text „vrchy“ a je nahrazen textem
„hory“.
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PLOCHY A KORIDORY PRO ÚZEMNÍ STUDII A REGULAČNÍ
PLÁN

213.

V bodě (93) v tabulce u územní studie č. 1 se v pátém sloupci vypouští slovo „2014“ a
nahrazuje se slovem „2021“, a dále v šestém sloupci se vypouští slovo „2015“ a nahrazuje se slovem „2022“.

214.

V bodě (93) v tabulce u územní studie č. 2 se vypouští celý text řádku a je nahrazen
slovem „(vypuštěno)“.

215.

V bodě (93) v tabulce u územní studie č. 4 se vypouští celý text řádku a je nahrazen
slovem „(vypuštěno)“.

216.

V bodě (93) v tabulce u územní studie č. 7 se vypouští celý text řádku a je nahrazen
slovem „(vypuštěno)“.

217.

V bodě (93) v tabulce u územní studie č. 9 se vypouští celý text řádku a je nahrazen
slovem „(vypuštěno)“.

218.

V bodě (93) v tabulce u územní studie č. 10 se v pátém sloupci vypouští slovo „2014“ a
nahrazuje se slovem „2021“, a dále v šestém sloupci se vypouští slovo „2015“ a nahrazuje se slovem „2022“.

219.

V bodě (93) v tabulce u územní studie č. 11 se vypouští celý text řádku a je nahrazen
slovem „(vypuštěno)“.

220.

V bodě (93) v tabulce u územní studie č. 12 se v pátém sloupci vypouští slovo „2016“ a
nahrazuje se slovem „2021“, a dále v šestém sloupci se vypouští slovo „2017“ a nahrazuje se slovem „2022“.
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221.

A. Návrh

POČET LISTŮ A VÝKRESŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

V bodě (97) se doplňuje za slova “Textová část“ slovo „ aktualizovaných“ a dále se vypouští
text „a grafických schémat v členění“.

222.

V bodě (97) v tabulce v prvním sloupci se v bodě 6. vypouští slovo „charakteristiky“ a nahrazuje se slovem „kvality“, dále se třetí sloupec vypouští v celém svém znění a druhý sloupec se
nahrazuje novým ve znění:
Text
a tabulky

4
4
3
14
3
7
11
8
3
1
58

223.

V bodě (98) se doplňuje za slova “Grafická část“ text „ aktualizovaných“ a dále v tabulce u výkresu A.3 se vypouští text „Oblasti se shodným krajinným typem“ nahrazuje textem „Krajiny“.
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