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Kapitola 5. není předmětem Aktualizace ZÚR ZK

Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

1.

PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

1.

Článek (2) se nahrazuje novým a zní:

A. Návrh

„Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního
rozvoje České republiky 2008 (dále PÚR ČR 2008) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK)“.
2.

V článku (3), ve druhém řádku se slova “podle aktuální Strategie regionálního rozvoje ČR“ nahrazují slovy „podle Strategie regionálního rozvoje ČR.“.

3.

V článku (4), v posledním řádku se nově doplňují slova „a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.“

4.

V článku (5) ve třetím a čtvrtém řádku se slova “ PÚR 2006 a ZÚR Zlínského kraje. Považovat
tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje nejméně do roku 2010.“ nahrazují slovy “podle
PRÚOZK 2010, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje
kraje nejméně do roku 2013.“.

5.

V článku (6) v první odrážce, druhém řádku se za slovo „rozmanitosti“ nově doplňují slova „a
kvalitě životního prostředí“ a za slova „do krajinného rázu“ se nově doplňují slova „s ohledem
na cílové charakteristiky a typy krajiny“.

6.

V článku (6) se nově doplňuje druhá odrážka a zní:
 „umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co
nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření;“

7.

V článku (7) se slova „ve vymezené rozvojové oblasti“ nahrazují slovy „ve vymezených rozvojových oblastech“.

8.

V článku (7) se nově doplňuje první odrážka a zní:
 „upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území;“

9.

V článku (7) se nově doplňuje čtvrtá a pátá odrážka a zní:
 „hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace;
 vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně poznamenána lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání
zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace;“.

10.

V článku (7) v osmé odrážce se na konec nově doplňují slova „v souladu s požadavky
zajištění kvality života jeho obyvatel současných i budoucích;“.
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Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

11.

A. Návrh

V článku (7) se nově doplňuje devátá, desátá a jedenáctá odrážka a zní:


„zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu
před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní;



vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umísťovaní do nich veřejné infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;



vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní;“
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Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

A. Návrh

2.

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

12.

Název kapitoly „2.1. ROZVOJOVÁ OBLAST REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“ se nahrazuje
novým a zní:
„2.1

ROZVOJOVÁ OBLAST DLE PÚR ČR 2008“

V kapitole 2.1 ROZVOJOVÁ OBLAST DLE PÚR ČR 2008 se mění tyto články:
13.

Článek (15) se nahrazuje novým a zní:
„ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB9 Zlín, vymezené v PÚR ČR 2008, územím
ORP Holešov (bez obcí v severní části), Otrokovice, Vizovice (bez obcí ve východní části),
Zlín (bez obcí v nejjižnější části) takto:
ORP
Holešov
Otrokovice
Vizovice
Zlín

14.

Obec
Holešov, Horní Lapač, Jankovice, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Přílepy, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice
Bělov, Halenkovice, Napajedla, Oldřichovice, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv,
Tlumačov, Žlutava
Březová, Neubuz, Slušovice, Veselá, Vizovice, Zádveřice-Raková
Fryšták, Hostišová, Hvozdná, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Racková, Sazovice, Tečovice, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí“

Název kapitoly „2.2. ROZVOJOVÉ OSY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“ se nahrazuje
novým a zní:
„2.2

ROZVOJOVÉ OSY DLE PÚR ČR 2008“

V kapitole 2.2 ROZVOJOVÉ OSY DLE PÚR ČR 2008 se mění tyto články:
15.

Článek (17) se nahrazuje novým a zní:
„ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové osy OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko , vymezené v PÚR ČR 2008, na území Zlínského kraje
mimo OB9 územím ORP Kroměříž a Uherské Hradiště, takto:
ORP
Kroměříž
Uherské Hradiště

Obec (k.ú)
Bezměrov, Břest, Hulín, Chropyně, Jarohněvice, Kroměříž, Kvasice, Kyselovice, Pravčice, Skaštice, Záříčí, Žalkovice
Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Kněžpole, Kostelany nad Moravou,
Kudlovice, Kunovice, Mistřice (Mistřice II), Nedakonice, Ostrožská Nová Ves,
Polešovice, Staré Město, Sušice, Topolná, Traplice, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Zlechov“

16.

V článku (18) se v prvním řádku zrušují slova „východní větve“. Označení: “OS5“ v prvním
řádku článku a v tabulce se nahrazuje označením: „OS11“.

17.

Článek (19) se nahrazuje novým a zní:
„ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové osy OS12 Zlín – hranice ČR/Slovensko (-Púchov), vymezené v PÚR ČR 2008, mimo OB9 územím ORP Valašské Klobouky, Vizovice a Vsetín, takto:
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ORP
Valašské Klobouky
Vizovice
Vsetín

18.

A. Návrh

Obec
Poteč, Študlov, Valašské Klobouky, Valašské Příkazy
Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo
Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Lužná, Pozděchov, Prlov, Střelná, Valašská
Polanka“

V článku (20) se v prvním řádku a v tabulce nahrazuje označení „OS11“ označením: „OS12“.
V tabulce ve druhém sloupci v bodu c) se zrušují slova „a N-OS2 v prostoru Valašských Klobouk“.

V kapitole 2.3 ROZVOJOVÉ OSY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU se mění tyto články:
19.

Článek (21) se nahrazuje novým a zní:
„ZÚR stanovují na území ORP Vsetín rozvojovou osu nadmístního významu N-OS1 Vsetínská, vedenou v návaznosti na rozvojovou osu OS12, rozvojovou oblast N-OB1, na koridor silnice I/57 a silnici I/69, kterou vymezují takto:
ORP
Vizovice
Vsetín

20.

Obec (k.ú)
Dešná, Všemina
Bystřička (Bystřička II), Jablůnka, Janová, Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál, Pržno, Ratiboř, Seninka, Ústí , Vsetín“

V článku (22) se nahrazuje tabulka novou a zní:
„Zásady pro rozhodování o změnách v území
a) podporovat přednostně rozvoj socioekonomických aktivit v území Vsetína a v zastavitelném
území obcí při koridorech silnic I/57 a I/69 navazující jižně na OS12, severně na N-OB1
a koridory silnic I/18, I/35 a I/57;
b) podporovat těsnější územně funkční provázání
N-OS1 s OS12 a N-OB1;
c) respektovat při úpravách v území podmínky
rozvoje a využívání těsně sousedící specifické
oblasti SOB2 Beskydy.

21.

Úkoly pro územní plánování
a) řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území N-OS1;
c) prověřit rozsah zastavitelných ploch v území
obcí dotčeného vymezením N-OS1, přednostně v prostorech Vsetína a stanovit pravidla pro jejich využití;
d) dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území NOS1 a na dostatečné zastoupení veřejné zeleně v jeho urbanizovaných částech.“

Článek (23) se nahrazuje novým a zní:
„ZÚR stanovují na území ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod a Luhačovice rozvojovou osu
nadmístního významu N-OS2 Olšavsko-Vlárská, vedenou ve spojnici Uherské Hradiště –
Uherský Brod – Luhačovice – Vizovice, s návazností na rozvojovou osu OS11 v prostoru
Uherského Hradiště a rozvojovou oblast OB9 v prostoru Vizovic, kterou vymezují takto:
ORP
Luhačovice
Uherské Hradiště
Uherský Brod
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Obec (k.ú.)
Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Slavičín
Podolí, Popovice
Bánov, Bojkovice (Bojkovice, Přečkovice), Drslavice, Hradčovice, Nezdenice, Rudice, Šumice, Uherský Brod, Veletiny, Záhorovice“
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22.

A. Návrh

V článku (24) se nahrazuje tabulka novou a zní:
„Zásady pro rozhodování o změnách v území
a) zvažovat možnosti těsnějšího územně funkčního provázání N-OS2 s OS11 v prostoru Uherský Brod – Uherské Hradiště a s OB9
v prostoru Vizovic.

23.

Úkoly pro územní plánování
a) řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR
v území N-OS2;
b) prověřit územní možnosti pro těsnější
funkční provázání N-OS2 s OS11 v prostoru
Uherského Brodu a s OB9 v prostoru Vizovic;
c) prověřit rozsah zastavitelných ploch v území
obcí dotčeného vymezením N-OS2, přednostně Uherského Brodu a Luhačovic a stanovit pravidla pro jejich využití;
d) dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území
N-OS2 a na dostatečné zastoupení veřejné
zeleně v jeho urbanizovaných částech.“

Nově se vkládá kapitola 2.4. a články 24a) a 24b) a zní:
„2.4

ROZVOJOVÁ OBLAST NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

(24a) ZÚR stanovují na území ORP Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí rozvojovou
oblast nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko, kterou vymezují takto:
ORP
Rožnov pod
Radhoštěm
Valašské Meziříčí

Obec
Rožnov pod Radhoštěm, Vidče, Zubří
Branky, Choryně, Jarcová, Lešná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová“

(24b) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v území rozvojové oblasti N-OB1 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) podporovat funkční provázanost N-OB1 s
územím Moravskoslezského a Olomouckého
kraje, zvláště možnosti intenzivnějších kooperací mezi městy Valašské Meziříčí – Nový
Jičín;
b) podporovat přednostně rozvoj hospodářských a sociálních aktivit v prostoru Valašské
Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm;
c) respektovat při změnách využití území podmínky rozvoje a využívání těsně sousedící
specifické oblasti SOB2 Beskydy.

Atelier T-plan, s.r.o.; červenec 2012

Úkoly pro územní plánování
a) řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění
ploch a koridorů vymezených ZÚR v území NOB1;
b) koordinovat územní souvislosti koridoru I/35
Valašské Meziříčí – R48 se sousedním Moravskoslezským krajem;
c) prověřit rozsah zastavitelných ploch v území
obcí dotčeného vymezením N-OB1, přednostně
v prostorech Rožnov pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí a stanovit pravidla pro jejich využití;
d) dbát na minimalizaci negativních vlivů územního rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty
území N-OB1, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, na jeho
přírodní a krajinné hodnoty a na dostatečné zastoupení veřejné zeleně v jeho urbanizovaných
částech.“
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A. Návrh

3.

SPECIFICKÉ OBLASTI

24.

Název kapitoly „3.1. SPECIFICKÁ OBLAST REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“ se nahrazuje
novým a zní:
„3.1

SPECIFICKÁ OBLAST DLE PÚR ČR 2008“

V kapitole 3.1 SPECIFICKÁ OBLAST DLE PÚR ČR 2008 se mění tyto články:
25.

Článek (25) se nahrazuje novým a zní:
„ZÚR zpřesňují vymezení specifické oblasti SOB2 Beskydy na území Zlínského kraje, vymezené v PÚR ČR 2008, územím ORP Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín, takto:
ORP
Rožnov pod Radhoštěm
Vsetín

26.

Obec (k.ú)
Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Valašská
Bystřice, Vigantice
Bystřička (Bystřička I.), Francova Lhota, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Karolinka, Malá Bystřice, Nový Hrozenkov, Růžďka, Valašská Senice, Velké Karlovice, Zděchov“

V článku (26) v tabulce v levém sloupci v bodě b) se označení „OS11“ nahrazuje označeními
„OS12, N-OB1“, v pravém sloupci se zrušují body c) a g), bod f) se nově doplňuje slovy „včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní a krajinné hodnoty v území SOB2;“ a nově se mění označení bodů v pravém sloupci, z bodu „d“ na označení „c“, z bodu „e“ na označení „d“ a z bodu „h“ na označení „f“.

27.

Název kapitoly 3.2 „SPECIFICKÁ OBLAST NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU“ se nahrazuje novým
a zní:
„3.2

SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU“

V kapitole 3.2 SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU se mění tyto články:
28.

Článek (27) se nahrazuje novým a zní:
„ZÚR, v souladu s dalšími úkoly pro územní plánování v PÚR ČR 2008, stanovují na území
ORP Luhačovice, Uherský Brod a Valašské Klobouky specifickou oblast nadmístního významu N-SOB1 Bílé Karpaty, kterou vymezují takto:
ORP
Luhačovice
Uherský Brod
Valašské Klobouky
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Obec (k.ú.)
Bohuslavice nad Vláří, Rudimov, Šanov
Bojkovice (Bzová u Uherského Brodu, Krhov u Bojkovic), Březová, Bystřice
pod Lopeníkem, Horní Němči, Hoštětín, Komňa, Korytná, Lopeník, Pitín,
Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Vápenice, Vyškovec, Žitková
Brumov-Bylnice, Jestřabí, Křekov, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota,
Rokytnice, Štítná nad Vláří-Popov, Vlachova Lhota
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29.

A. Návrh

Článek (28) se nahrazuje novým a zní:
„Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti N-SOB1 Bílé Karpaty 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) podporovat možnosti vytváření nových pracovních příležitosti v N-SOB1 zvláště přiměřeným
rozvojem cestovního ruchu, rekreace a turistiky;
b) podporovat situování nové nadmístní občanské vybavenosti především do přiléhajícího
území OS12 a N-OS2;
c) podporovat zlepšení dopravní dostupnosti a
dopravní obsluhy příhraničních území
N-SOB1;
d) podporovat zlepšení veřejné dopravní obsluhy
území N-SOB1 zvláště vůči vyšším obslužným
centrům Uherský Brod, Uherské Hradiště a Valašské Klobouky

30.

Úkoly pro územní plánování
a) řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění
ploch a koridorů vymezených ZÚR v území NSOB1;
b) prověřit rozsah zastavitelných ploch v území
obcí dotčených vymezením N-SOB1 a stanovit
pravidla pro jejich využití;
c) prověřit územní podmínky pro doplnění vybavenosti rekreace a turistiky v nástupních centrech N-SOB1 podél silnic I/54, I/50, I/57 a
II/493;
d) dbát na minimalizaci negativních vlivů územního rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty
území N-SOB1, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na
přírodní a krajinné hodnoty v území N-SOB1;
e) prověřit územní předpoklady pro zlepšení
dopravního propojení se Slovenskem a pro
rozšíření nabídky přeshraničních pěších
a cyklistických spojení.“

Nově se vkládá článek (28a) a zní:
„(28a) ZÚR stanovují na území ORP Kroměříž specifickou oblast nadmístního významu
N-SOB2 Litenčicko, kterou vymezují takto:
ORP
Kroměříž
Uherské Hradiště

31.

Obec
Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Kunkovice,
Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice,
Roštín, Střílky, Troubky-Zdislavice, Uhřice, Zástřizly, Zborovice
Staré Hutě, Stupava

Nově se vkládá článek (28b) a zní:
„(28b) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti N-SOB2 Litenčicko
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) podporovat možnosti vytváření nových pracovních příležitosti v N-SOB2 přiměřeným územním rozvojem;
b) podporovat situování nové nadmístní občanské
vybavenosti především do přiléhajícího území
OB9 a OS11;
c) podporovat zlepšení dopravní dostupnosti
a obsluhy okrajových území N-SOB2;
d) podporovat funkční provázanost N-SOB2
s územím Jihomoravského a Olomouckého
kraje.
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Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

A. Návrh

4.

PLOCHY A KORIDORY

32.

Název kapitoly „4.1 PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“ se nahrazuje novým a zní:
„4.1 PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DLE PÚR ČR 2008“

V kapitole 4.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA se mění tyto články:
33.

V článku (29) se v prvním a druhém řádku slova: „koridor rychlostní silnice mezinárodního
významu R49 Hulín – Fryšták – Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR (– Púchov), podchycený
v PÚR 2006“ nahrazují slovy „koridor kapacitní silnice R49 Fryšták – Zlín – Vizovice – Horní
Lideč – hranice ČR (– Púchov), podchycený v PÚR ČR 2008“.

34.

V článku (30) se v prvním, druhém a třetím řádku slova „koridor silniční dopravy republikového významu R55 Olomouc – Přerov – Hulín – Otrokovice – Uherské Hradiště – Bzenec –
Hodonín – Břeclav, podchycený v PÚR 2006“ nahrazují slovy „koridor kapacitní silnice R55
úsek Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav - hranice
ČR (- Wien), podchycený v PÚR ČR 2008“.

35.

V článku (31) se v prvním a druhém řádku slova „koridor silniční dopravy republikového
významu S3 Palačov (R48) – Lešná – Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49), podchycený v PÚR 2006“ nahrazují slovy „koridor kapacitní silnice S2 (R48) Palačov – Lešná –
Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49), podchycený v PÚR ČR 2008“.

36.

V článku (32) se v prvním, druhém a třetím řádku slova „koridor silniční dopravy republikového významu S11 Otrokovice (R55) – Zlín – Zádveřice (R49), podchycený v PÚR 2006, vymezením koridoru silnice I. třídy pravobřežní“ nahrazují slovy „koridor kapacitní silnice S9
Otrokovice (R55) – Zlín – (R49), podchycený v PÚR ČR 2008, vymezením koridoru kapacitní
silnice“.

37.

V článku (33) se v prvním a druhém řádku slova „koridorů silniční dopravy mezinárodního
a republikového významu“ nahrazují slovy „koridorů silniční dopravy dle PÚR ČR 2008“.

38.

V článku (33) a tabulce se řádek s označením „S3“ nahrazuje označením „S2“, dále v levém
sloupci v bodě e) se označení „S3“ nahrazuje označením „S2“.

39.

V článku (33) a tabulce s označením „S3“ se v pravém sloupci v bodě g) třetím řádku slova
„ s prodloužením koridoru železnice ŽD1 v úseku (Vizovice -) Pozděchov – Valašská Polanka“ nahrazují slovy „s výhledově sledovaným kolejovým propojením Vizovice – trať č. 280 “.

40.

V článku (33) a tabulce se řádek s označením „S11“ nahrazuje označením „S9“, dále v levém
sloupci v bodě f) se slova „silnice I. třídy – pravobřežní““ nahrazují slovy „kapacitní silnice“, dále v pravém sloupci v bodě i) se slova „S11 silnice I. třídy – pravobřežní“ nahrazují slovy „S9 kapacitní silnice“, dále v bodě j) se označení „S11“ nahrazuje označením „S9“.
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Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

A. Návrh

V kapitole 4.1.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA se mění tyto články:
41.

V článku (34) se v prvním, druhém a třetím řádku slova „mezinárodního významu ŽD1 (Brno
– Přerov) s možnou větví Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice – Valašská Polanka, podchycený v PÚR 2006“ nahrazují slovy: „ŽD1 Brno – Přerov (stávající trať č. 300) s větví na
Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice, 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“.

42.

V článku (34) v předposledním řádku se zrušují slova „s prodloužením v úseku Vizovice – Valašská Polanka“.

43.

Nově se vkládá článek (34a) a zní:
„ZÚR stanovují a vymezují jako územní rezervu koridor konvenční železnice ŽD1 Prodloužení tratě č. 331 Vizovice – Valašská Polanka s napojením na trať č. 280, který je uveden
v kap. 8.2 a graficky zobrazený ve výkresu A.2.“

44.

V článku (35) se za poslední větu vkládají slova „a územní rezervu pro propojení tratí č. 331
a 280 v úseku Vizovice – Valašská Polanka.“

45.

V článku (36), v levém sloupci tabulky v bodě a) se slova „Brno – Kroměříž – Otrokovice – Zlín
– Valašská Polanka – Púchov“ nahrazují slovy „ Brno – Kroměříž – Otrokovice – Vizovice, výhledově s napojením na trať č. 280“, v pravém sloupci tabulky se bod a) nahrazuje slovy
„a) prověřit a řešit územní studií vedení koridoru ŽD1 v úseku Vizovice – trať č. 280;“.

46.

Název kapitoly „4.2 PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU“ se nahrazuje novým
a zní:
„4.2 PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU“

47.

Název kapitoly „4.3 PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUTURY MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“ “ se nahrazuje novým a zní:
„4.3 PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY DLE PÚR ČR 2008“

V kapitole 4.3.1 ENERGETIKA se mění tyto články:
48.

Před článkem (47) se název „Zásobování elektrickou energií“ nahrazuje názvem
„Elektroenergetika“.

49.

V článku (47) se v prvním, druhém a třetím řádku slova „koridor mezinárodního významu
E3 Souběh dvou vedení V403 Prosenice – Nošovice a vedení V404 Nošovice – hranice ČR
(– Slovensko; Varín), podchycený v PÚR 2006 “ nahrazují slovy „koridor E3 Zdvojení vedení
V403 Prosenice – Nošovice, podchycený v PÚR ČR 2008“.

50.

V článku (48) se v prvním, druhém a třetím řádku slova „koridor republikového významu E8
Vyvedení výkonu z elektrické stanice Rohatec vedením 400kV Otrokovice – Rohatec
s nasmyčkováním V424, podchycený v PÚR 2006 “ nahrazují slovy „plochu a koridor E8 pro
novou elektrickou stanici 400/110kV a připojení vyvedení výkonu z elektrické stanice (dále TR)
Rohatec do přenosové soustavy vedením 400kV Otrokovice – Rohatec a nasmyčkování
vedení V424 do TR Rohatec“, podchycený v PÚR ČR 2008“.
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Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

51.

Před

článkem

(50)

se

název

A. Návrh

„Zásobování

zemním

plynem“

nahrazuje

názvem

„Plynárenství“.
52.

V článku (50) se v prvním a druhém řádku slova „koridor distribuční soustavy republikového významu P6 Zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN 63 Hrušky Příbor, podchycený v PÚR
2006“ nahrazují slovy „koridor P9 pro zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN63 v trase
z okolí obce 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, podchycený v PÚR ČR 2008“.

53.

Nově se vkládá článek (50a) a zní:
„ZÚR zpřesňují koridor P10 pro VVTL plynovodu DN 700 PN 63 vedoucí z okolí obce Kralice nad Oslavou v kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji, procházející severně od
Brna včetně výstavby nové kompresorové stanice Bezměrov, podchycený v PÚR ČR
2008, vymezením plochy kompresní stanice VVTL plynovodu Bezměrov, která je uvedena
v kap. 7.1 v popisu VPS pod kódem P02.“

54.

V článku (51) v pravém sloupci tabulky v bodě a) se označení „P6“ nahrazuje slovy „P9 a plochy P10“.

V kapitole 4.3.2 PRODUKTOVODY se mění tyto články:
55.

V článku (52) se v prvním a druhém řádku slova „koridor dálkovodu republikového významu DV2 Prodloužení produktovodu v nové trase Loukov – Sedlnice, podchycený v PÚR 2006“
nahrazují slovy „koridor DV3 Prodloužení produktovodu v nové trase Loukov – Sedlnice, vymezený v PÚR ČR 2008“.

V kapitole 4.4 PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
se mění tyto články:
V kapitole 4.4.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ se mění tyto články:
56.

Článek (54) se nahrazuje novým a zní:
„ZÚR stanovují jako závazné dokumenty pro komplexní řešení protipovodňové ochrany Plány
oblastí povodí Moravy a Dyje.“

57.

Článek (55) se zrušuje.

58.

V článku (56) se nahrazuje tabulka novou a zní:
„Zásady pro rozhodování o změnách v území
a) Řešit ochranu území komplexním protipovodňovým systémem navrženým v závazných
dokumentech; Plány oblastí povodí Moravy a
Dyje.

59.

Úkoly pro územní plánování
a) Zajistit územní vymezení a ochranu koridorů
a ploch protipovodňových opatření v souladu
s Plány oblastí povodí Moravy a Dyje na
úrovni ÚPD dotčených obcí formou veřejně
prospěšné stavby a veřejně prospěšného
opatření.“

Za článek (56) se nově vkládá název a zní:

„Zásobování vodou“
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Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

60.

A. Návrh

Nově se vkládá článek (56a) a zní:
„ZÚR stanovují jako závazný dokument pro komplexní řešení zásobování vodou Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.“

61.

Nově se vkládá článek (56b) a zní:
„Pro plánování a využívání území určeného pro zásobování vodou 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) Řešit zásobování území vodou v souladu
se závazným dokumentem Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

Úkoly pro územní plánování
a) Zajistit územní vymezení a ochranu koridorů
a ploch pro zásobování vodou v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje na úrovni ÚPD dotčených obcí
formou veřejně prospěšné stavby.“

V kapitole 4.4.2 ENERGETIKA se mění tyto články:
62.

Před článkem (57) se název „Zásobování elektrickou energií“ nahrazuje názvem
„Elektroenergetika“.

63.

V článku (57) se slova „E03 až E12“ nahrazují slovy „E03 – E06 a E08 – E12:“ a dále se
zrušuje pátá odrážka, která zní:
 VVN a TR 110/22 kV Uherský Brod – Strání (– Slovensko) - územní rezerva;

64.

Před

článkem

(59)

se

název

„Zásobování

zemním

plynem“

nahrazuje

názvem

„Plynárenství“.
65.

V článku (59) ve třetím řádku se slova „P03 až P06“ nahrazují slovy „P03, P04 a P06“, dále
se zrušuje třetí odrážka, která zní:
 „VTL obchvat Vsetína;“

V kapitole 4.8 ÚZEMÍ SPECIÁLNÍCH ZÁJMŮ se mění tyto články:
66.

Název kapitoly „4.8.1 PLOCHY DLE UV Č. 635/1996 Sb.“ se nahrazuje novým a zní:
„4.8.1 PLOCHY DLE UV Č. 49/2011 Sb.“

67.

V článku (68) se v prvním a druhém řádku slova „č. 635/1996, o Programu podpory rozvoje
vodní dopravy v ČR do r. 2005 (bod II odst. 3)“ nahrazují slovy „č. 49/2011 Sb. k prověření
potřebnosti průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe“.

68.

V článku (69) se v prvním řádku slova „č. 635/1996“ nahrazují slovy „č. 49/2011 Sb.“.

69.

V článku (69) se nahrazuje tabulka novou a zní:
„Zásady pro rozhodování o změnách v území
a) respektovat UV ČR č. 49/2011 k prověření

potřebnosti průplavního spojení Dunaj –
Odra - Labe a konečné rozhodnutí vlády o

Úkoly pro územní plánování
a) dle UV č. 49/2011 zajistit územní ochranu
území speciálních zájmů na úrovni ÚPD dotčených obcí.“

územní ochraně koridoru.
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Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

A. Návrh

V kapitole 4.8.2 PLOCHY VHODNÉ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD se mění tyto články:
70.

V článku (70) se zrušují slova „v souladu se Směrným vodohospodářským plánem MZe z roku
1988 (SVP) tato“, slova „výhledových vodních nádrží“ se nahrazují slovy „území chráněných
pro akumulaci povrchových vod“, a dále se zrušují první až třetí a šestá až desátá odrážka,
které znějí:
 Ostrožská Lhota (Okluka);
 Solanec (Leští);
 Rožnov (Rožnovská Bečva);
 Halenkov (Dinotice);
 Záhorovice (Kladenka);
 Ořechov (Vážanský potok);
 Lužná (Senice);
 Ostroh (Morava).

71.

Článek (71) se zrušuje.

72.

V článku (72) v textu se slova “výhledových vodních nádrží“ nahrazují slovy „ území chráněných pro akumulaci povrchových vod“.

73.

V článku (72) v tabulce v levém a v pravém sloupci v bodech a) se slova „výhledových vodních nádrží dle SVP z roku 1988“ nahrazují slovy „území chráněných pro akumulaci povrchových vod“.
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Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

A. Návrh

6.

CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY

74.

V článku (81) v tabulce b) se u krajinného celku Zlínsko, krajinného prostoru 8.1 Zlín a krajinného prostoru 8.6 Paseky doplňuje obec „Želechovice nad Dřevnicí“.
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Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

A. Návrh

7.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ

75.

Název kapitoly „7.1.1 DOPRAVA“ se nahrazuje novým a zní:
„7.1.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA“

V kapitole 7.1.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA se mění tyto články:
76.

V článku (84) v prvním řádku se slova „pro dopravu“ nahrazují slovy „pro dopravní infrastrukturu“.

77.

V článku (84) v tabulce v prvním řádku pod názvem SILNICE se slova „MEZINÁRODNÍHO
A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“ nahrazují slovy „DLE PÚR ČR 2008“.

78.

V článku (84) v tabulce u záměru PK03 se doplňuje poslední řádek, který zní:
Pozděchov

400

Pozděchov

79.

V článku (84) v tabulce u záměru PK04 se ve třetím sloupci slova „I. třída – pravob.“ nahrazuje slovy „kapacitní silnice“.

80.

V článku (84) v tabulce v prvním řádku pod názvem ŽELEZNICE se slova „MEZINÁRODNÍHO
VÝZNAMU“ nahrazují slovy „DLE PÚR ČR 2008“.

81.

V článku (84) v tabulce u záměru Z01 se ve druhém sloupci zrušují slova „Valašská Polanka“
a „a prodloužení“, dále se zrušují řádky:
„Vizovice – Pozděchov

200

Bratřejov u Vizovic, Lutonina, Pozděchov, Ublo, Vizovice,
Jasenná na Moravě

Pozděchov –

600

Lužná u Vsetína, Pozděchov, Prlov, Valašská Polanka“

Valašská Polanka

V kapitole 7.1.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA se mění tyto články:
82.

V článku (86) v tabulce v prvním řádku pod názvem ELEKTRICKÉ VEDENÍ se slova „MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU“ nahrazují slovy „DLE PÚR ČR 2008“.

83.

V článku (86) v tabulce v prvním řádku pod názvem PLYNOVODY se slova „REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“ nahrazují slovy „DLE PÚR ČR 2008“.

84.

V článku (86) v tabulce názvem PLYNOVODY se zrušuje řádek u záměru P05 a nahrazuje se
řádkem:
„P05

(zrealizováno)“

85.

V článku (86) v tabulce v prvním řádku pod názvem PRODUKTOVODY se slova „REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU“ nahrazují slovy „DLE PÚR ČR 2008“.

86.

Kapitola „7.1.3 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA“ včetně článku (87) a tabulky se zrušuje.

V kapitole 7.2 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ se mění
tento článek:
87.

V článku (88) v tabulce ve čtvrtém sloupci se v řádku PU158 doplňují slova „Tučapy
u Holešova“, v řádku PU160 se doplňuje slovo „Tečovice“ a v řádku PU171 se doplňuje slovo
„Lužkovice“.
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8.

A. Návrh

POŽADAVKY NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI OBCÍ

V kapitole 8.1 POŽADAVKY NA KOORDINACI PLOCH A KORIDORŮ VPS A VPO se mění tyto články:
88.

V článku (89) bodu c) se slova „silnice I. třídy pravobřežní“ nahrazují slovy „kapacitní silnice“,
dále se zrušuje bod „h) protipovodňová ochrana.“

89.

V článku (90) v záhlaví tabulky se ve třetím sloupci slovo „Doprava“ nahrazuje slovem „Dopravní infrastruktura“

90.

V článku (90) v tabulce se zrušuje celý sloupec týkající se protipovodňové ochrany.

91.

V článku (90) v tabulce v řádcích ORP VIZOVICE u dotčených obcí Bratřejov, Jasenná, Lutonina, Ublo, a v řádcích ORP Vsetín u dotčených obcí Lužná, Pozděchov, Prlov, Valašská Polanka se ve třetím sloupci zrušují slova „Z01“.

92.

V článku (90) v tabulce v řádcích ORP VSETÍN u dotčených obcí Ústí a Vsetín se ve čtvrtém
sloupci zrušují slova „P05“.

93.

V článku (90) v tabulce v řádku ORP ZLÍN u dotčené obce Zlín se ve čtvrtém sloupci zrušuje
slovo „E09“, v šestém sloupci se zrušují slova „PU13, PU50“.

94.

V článku (90) v tabulce v řádku ORP ZLÍN se nově vkládá řádek pro dotčenou obec Želechovice nad Dřevnicí, který zní:
„Želechovice
nad Dřevnicí

Z01

E09

PU13, PU50, PU61, PU171“

V kapitole 8.2 POŽADAVKY NA KOORDINACI OSTATNÍCH PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO
VÝZNAMU se mění tyto články:
95.

V článku (92) v tabulce se u záměru v

tématické části PLOCHA PRO SILNIČNÍ

DOPRAVU - územní rezerva pro ORP Zlín ve druhém sloupci nově vkládají slova „Želechovice nad Dřevnicí“.
96.

V článku (92) v tabulce se za záměr tématické části PLOCHA PRO SILNIČNÍ DOPRAVU územní rezerva nově vkládají řádky, které zní:
„PLOCHA PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU – územní rezerva
Prodloužení tratě č. 331 Vizovice – Valašská Polanka s napojením na trať č. 280“
Pozděchov, Prlov, Valašská Polanka

VIZOVICE Vizovice, Lutonina, Ublo, Bratřejov u Vizovic
VSETÍN

97.

V článku (92) v tabulce se zrušuje tématická část „KORIDOR PRO ELEKTRICKÉ VEDENÍ –
územní rezerva včetně záměru.

98.

V článku (92) v tabulce se u názvu tématické části ÚZEMÍ SPECIÁLNÍCH ZÁJMŮ – PLOCHY
DLE UV č. 635/1996 Sb. – územní rezerva a u názvu záměru ve třetím sloupci slova
„č. 635/1996 Sb.“ nahrazují slovy „č. 49/2011 Sb.“.
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99.

A. Návrh

V článku (92) v tabulce se v tématické části ÚZEMÍ SPECIÁLNÍCH ZÁJMŮ – PLOCHY
VHODNÉ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD – územní rezervy zrušují záměry vymezené v ORP Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště a Vsetín.

100.

V článku (92) v tabulce, v tématické části ÚZEMÍ SPECIÁLNÍCH ZÁJMŮ – PLOCHY
VHODNÉ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD – územní rezervy se ve třetím sloupci
slova „Vodní nádrž“ nahrazují slovy „ Území chráněné pro akumulaci povrchových vod“.
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9.

A. Návrh

PLOCHY A KORIDORY PRO ÚZEMNÍ STUDII A REGULAČNÍ
PLÁN

V kapitole 9.1 PLOCHY A KORIDORY PRO ÚZEMNÍ STUDII se mění tyto články:
101.

V článku (93) v tabulce se u územní studie č. 1 v pátém a šestém sloupci nahrazují slova
„2010“ a „2011“ slovy „2014“ a „2015“.

102.

V článku (93) v tabulce se u územní studie č. 2 slova „Řešení koridoru konvenční železnice
ŽD1 (Brno –) Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Valašská Polanka“ nahrazují slovy „Řešení
koridoru železnice Vizovice – trať č. 280“, zrušuje se územní vymezení pro ORP Kroměříž,
Otrokovice a Zlín, pro ORP Vsetín se územní vymezení doplňuje o obce (k.ú.) Horní Lideč,
Lačnov, Lidečko a nově se doplňuje územní vymezení pro ORP Valašské Klobouky pro obce
(k.ú.) Drnovice, (Drnovice u Valašských Klobouk), Loučka (Loučka I), Tichov, Újezd (Újezd
u Valašských Klobouk), Vysoké Pole a dále v pátém a šestém sloupci se nahrazují slova
„2010“ a „2011“ slovy „2014“ a „2015“.

103.

V článku (93) v tabulce u územních studií č. 3, 5, 6 a 8 se texty ve druhém sloupci nahrazují
slovy

„(vypuštěno)“

a

texty

ve

třetím,

čtvrtém,

pátém

a

šestém

sloupci

zrušují.
104.

V článku (93) v tabulce u územní studie č. 4 v pátém a šestém sloupci se nahrazují slova
„2012“ a „2013“ slovy „2016“ a „2017“.

105.

V článku (93) v tabulce u územní studie č. 9 v pátém sloupci se nahrazují slova „po r. 2013“
slovem „2012“ a v šestém sloupci se doplňuje slovo „2013“.

106.

V článku (93) v tabulce u územní studie č. 10 v pátém a šestém sloupci se nahrazují slova
„2010“ a „2011“ slovy „2014“ a „2015“.

107.

V článku (93) v tabulce u územní studie č. 11 v pátém sloupci se nahrazují slova „po r. 2013“
slovem „2016“ a v šestém sloupci se nově doplňuje slovo „2017“.

108.

V článku (93) v tabulce na konci se vkládají nové řádky, které znějí:
12. Prověření elektrického vedení VVN
400kV Otrokovice –
Vizovice – Střelná –
hranice ČR/SR

Holešov

Luhačovice

Otrokovice
Valašské Klobouky
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Bořenovice, Holešov, Horní Lapač,
Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice,
Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice.
Biskupice, Bohuslavice nad Vláří, Dolní
Lhota, Horní Lhota, Lipová, Ludkovice,
Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Rudimov, Sehradice, Slavičín,
Slopné, Šanov.
Bělov, Halenkovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov, Žlutava.
Brumov-Bylnice, Drnovice, Haluzice,
Jestřabí, Křekov, Loučka, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Rokytnice, Štítná nad Vláří-Popov, Študlov,
Tichov, Újezd, Valašské Klobouky, Valašské Příkazy, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole.
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2017
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Vizovice

Vsetín

Zlín

109.

A. Návrh

Bratřejov, Březová, Dešná, Hrobice,
Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Neubuz,
Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava,
Ublo, Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice-Raková.
Bystřička, Francova Lhota, Halenkov,
Horní Lideč, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Jablůnka, Janová, Karolinka, Kateřinice, Lačnov, Leskovec, Lhota u
Vsetína, Lidečko, Liptál, Lužná, Malá
Bystřice, Nový Hrozenkov, Pozděchov,
Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka,
Střelná, Ústí, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velké Karlovice, Vsetín,
Zděchov.
Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková,
Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd,
Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava,
Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček,
Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí.

Kapitola 9.2 PLOCHY A KORIDORY PRO REGULAČNÍ PLÁN včetně článků (95) a (96) se
zrušuje.
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A. Návrh

10.

POČET LISTŮ A VÝKRESŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE

110.

Číslo článku „(96)“ se nahrazuje číslem „(97)“.

111.

V nově označeném článku (97) v tabulce se druhý sloupec nahrazuje novým a zní:
Text a tabulky

4
6
3
16
3
7
13
9
6
1
68

112.

Číslo článku „(97)“ se nahrazuje číslem „(98)“.
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A. Návrh

PŘÍLOHY
Příloha 1: POUŽITÉ ZKRATKY
Seznam pojmů
113. V Příloze v tabulce se nově vkládá třicátý řádek a slova:
„PRÚOZK

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (03/2010)“

114. V příloze v tabulce se nově vkládají třicátý třetí a třicátý čtvrtý řádek a slova:
„PÚR 2006

Politika územního rozvoje ČR 2006 schválená UV č. 561/2006 Sb.

PÚR ČR 2008

Politika územního rozvoje ČR 2008 schválená UV č. 929/2009 Sb.“

115. V příloze v tabulce se nově vkládá čtyřicátý čtvrtý řádek a slova:
„Studie

Studie uspořádání území Zlínského kraje (IRI, 2010)“

116. V příloze v tabulce se nově vkládá padesátý první řádek a slova:
„ÚAP 2010 51

Územně analytické podklady Zlínského kraje; Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje, 2010

117. V příloze v tabulce se nově vkládá třetí řádek od zdola a slova:
„ZÚR ZK

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje“

Příloha 2: SEZNAM GRAFICKÝCH SCHÉMAT V TEXTU
118.

Na základě provedených změn v rámci aktualizace ZÚR ZK jsou aktualizována grafická
schémata v textu s označením a), b), c), d), f), a g).
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