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Podklady k Aktualizaci ZÚR ZK (A-ZÚR ZK)






Zásady územního rozvoje Zlínského kraje - vydané opatření obecné
povahy
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v
uplynulém období 2008-2010 schválená Zastupitelstvem Zlínského kraje v
září 2010
Aktuální územně plánovací podklady


Aktualizace Územně analytických podkladů Zlínského kraje; 2011,



Studie uspořádání území Zlínského kraje; rozvojové oblasti a rozvojové osy; IRI, s.r.o.05/2010

Aktualizace – přehled základních změn (1)









Priority (PÚR ČR 2008)
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti (PÚR ČR 2008, A-ÚAP ZK 2011,
Studie uspořádání území ZK; rozvojové oblasti a osy, 2010)
Plochy a koridory
 Prodloužení tratě Vizovice – Valašská Polanka (časový horizont);
 Protipovodňová opatření - suché vodní nádrže a ochranné valy (Plány
oblastí povodí Moravy a Dyje)
 VVN 110 kV Uherský Brod – Strání s přechodem na Slovensko (koordinace
se slovenskou stranou)
 VTL obchvat Vsetína (realizace)
Územní systém ekologické stability (pozemkové úpravy
v prostoru Otrokovic)
Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod (Generel území LAPV, MZe
2011)

Aktualizace – přehled základních změn (2)







Veřejně prospěšné stavby; aktualizováno v rozsahu provedených změn
Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí;
 aktualizovány v rozsahu provedených změn
 nově zahrnutá obec Želechovice nad Dřevnicí (k 1.1.2010)
Plochy a koridory pro územní studii (ÚS)
 4 ÚS - vypuštěny
 1 ÚS - úprava územního vymezení
 1 ÚS - nově vymezená
 aktualizace termínů zpracování ÚS
Plochy a koridory pro regulační plán (RP)
 1 RP vypuštěn

Členění a obsah dokumentace



NÁVRH (obsahuje pouze navrhované změny)
ODŮVODNĚNÍ
a) Odůvodnění navrhovaných změn
b) Návrh právního stavu po vydání (zapracování změn do celkového dokumentu
a neměněných částí)



VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ











Oddíl A. Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na životní prostředí podle přílohy
k zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Oddíl B. Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na území NATURA 2000
Oddíl C. Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na stav a vývoj území podle
vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP
Oddíl D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb
Oddíl E. Vyhodnocení přínosů ZÚR ZK k naplnění priorit územního
plánování
Oddíl F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí

Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského
kraje

NÁVRH A ODŮVODNĚNÍ

PRIORITY


UPRAVENY A DOPLNĚNY V SOULADU S PÚR ČR 2008












upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných
hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty
území;
umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter
krajiny, do co nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou
potřebných kompenzačních opatření;
hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany
nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace
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;
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
veřejné infrastruktury do nich jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech.

Rozvojové oblasti a osy


OBLASTI A OSY DLE PÚR ČR 2008
 Aktualizace a změny územního vymezení
(dle PÚR ČR 2008, RURÚ v rámci Aktualizace ÚAP 2011, Studie uspořádání Zlínského kraje - IRI, 2010)


OB9 Zlín;





v souladu s PÚR ČR 2008 redukována o obce ve východní části OB9, tj. v ORP Vizovice: Bratřejov,
Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo,
na základě výsledků Aktualizace ÚAP 2011 a Studie uspořádání území ZK rozšířena
o obce a k.ú v severní části OB9: Holešov (k.ú. Tučapy u Holešova), Jankovice, Lukoveček, Přílepy, ve
východní části: Neubuz, Vizovice (k.ú. Chrastěšov), v jižní části: Zlín (k.ú.Salaš
u Zlína) a v jihozápadní části: Halenkovice.

OS11 (původně v PÚR 2006 - OS5, východní větev Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské
Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko).




na základě výsledků Aktualizace ÚAP 2011 a Studie uspořádání území ZK rozšířená
o obce a k.ú severozápadní části: Jarohněvice, Kroměříž (k.ú. Drahlov u Jarohněvic, Kotojedy, Těšnovice,
Vážany u Kroměříže, Zlámanka) a západní části: Jalubí, Kudlovice, Traplice,

OS12 (původně v PÚR 2006 - OS11 Zlín – hranice ČR/Slovensko (- Púchov)


v souladu s PÚR ČR 2008 rozšířená o obce v západní části ORP Vizovice: Bratřejov, Jasenná, Lhotsko,
Lutonina, Ublo (= původně součástí OB9),



na základě výsledků Aktualizace ÚAP 2011 a Studie uspořádání území ZK rozšířená o obce
v jižní části: Poteč, Študlov, Valašské Klobouky, Valašské Příkazy.

Aktualizovány: Zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování

Rozvojové oblasti a osy


OBLASTI A OSY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU


Aktualizace a změny územního vymezení
(RURÚ v rámci Aktualizace ÚAP 2011, Studie uspořádání území
Zlínského kraje - IRI, 2010)


N-OB1 Podbeskydsko (nově vymezená oblast)








obce, které byly původně součástí N-OS1 VsetínskoValašskomeziříčské na území ORP Val. Meziříčí:
Choryně, Jarcová, Lešná, Valašské Meziříčí,
obce původně součástí SOB2 Beskydy, tj. Rožnov
p.Radhoštěm, Vidče, Zubří,
nově připojená obec v západní části: Branky,
nově připojený meziprostor Valašské Meziříčí –
Rožnov p. R.: Střítež nad Bečvou, Velká Lhota,
Zašová.

N-OS1 Vsetínská (upravené původní vymezení
a změna názvu - původně Vsetínsko Valašskomeziříčská)




Redukováno o obce v severní části: (nově jsou
součástí N-OB1): Choryně, Jarcová, Lešná, Valašské
Meziříčí,
rozšířeno o obce v JZ části: Dešná, Lhota
u Vsetína, Liptál, Seninka, Všemina,

OBLASTI A OSY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU (pokračování)



N-OS2 Olšavsko –Vlárská (upravené původní vymezení)
rozšířená o obce v severní části (původně součástí zrušené specifické oblasti N-SOB1
Luhačovice), tj. Biskupice, Bojkovice (k.ú.Přečkovice), Dolní a Horní Lhota, Luhačovice,
Petrůvka, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Rudice, Řetechov, Slavičín (k.ú.Nevšová),
Uherský Brod (k.ú Maršov u Uherského Brodu),
 redukovaná o obce ve východní části, které jsou v A-ZÚR ZK součástí nově vymezené
specifické oblasti N-SOB1 Bílé Karpaty a aktualizované rozvojové osy republikového
významu OS12, tj.Bohuslavice nad Vláří, Brumov-Bylnice, Hostětín, Jestřabí, Pitín, Poteč,
Rokytnice, Štítná nad Vláří-Popov, Štrudlov, Valašské Klobouky-k.ú. Val Klobouky,
Valašské Příkazy,
 nově přidaná obec v jižní části tj. Bánov.


Aktualizovány:

Zásady pro rozhodování o změnách v území
Úkoly pro územní plánování

Specifické oblasti


Dle PÚR ČR


Aktualizace a změna územního vymezení


SOB2 Beskydy
 redukce obcí v severozápadní části, tj.
Rožnov p. Radhoštěm, Vidče, Zubří =
aktuálně jsou součástí nově vymezené
rozvojové oblasti nadmístního
významu N-OB1 Podbeskydsko
Poznámka:

zachována návaznost na specifickou oblast
vymezenou ve vydaných ZÚR
Moravskoslezského kraje

Aktualizovány:
Zásady pro rozhodování o změnách v území
Úkoly pro územní plánování

Specifické oblasti


Nadmístního významu (1)


Vypuštění N-SOB1 Luhačovice (= součástí nově vymezené
rozvojové osy nadmístního významu N-OS2) + 2 nově
vymezené SO, tj.:


N-SOB1 Bílé Karpaty (nově vymezená)

obce v severní části - původně součástí N-OS2 OlšavskoVlárské, tj. Bohuslavice n.Vláří, Brumov- Bylnice, Hoštětín,
Jestřabí, Pitín, Rokytnice, Štítná n. Vláří-Popov a dále obce:

Koordinace N-SOB1 se specifickou oblastí vymezenou
ve vydaných ZÚR JMK

v ORP Luhačovice: Rudimov, Šanov,
v ORP Uherský Brod:
Bojkovice (Bzová u Uherského Brodu, Krhov u Bojkovic),
Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Horní Němči, Komňa,
Korytná, Lopeník, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání,
Suchá Loz, Vápenice, Vyškovec, Žitková,
v ORP Valašské Klobouky:
Křekov, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Vlachova
Lhota.

Aktualizovány:
Zásady pro rozhodování o změnách v území
Úkoly pro územní plánování

Specifické oblasti


Nadmístního významu (2)



N-SOB2 Litenčicko (nově vymezená)

ORP Kroměříž:

Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany,
Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice,
Počenice-Tetěnice, Prasklice, Roštín, Střílky, Troubky-Zdislavice,
Uhřice, Zástřizly, Zborovice,
ORP Uherské Hradiště:
Staré Hutě, Stupava.

Aktualizovány:
Zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly
pro územní plánování

Koordinace N-SOB2 se specifickými oblastmi vymezenými ve
vydaných ZÚRJMK a ZÚR OK

Plochy a koridory


Dopravní infrastruktura dle PÚR ČR 2008

Silniční doprava


Změna v označení koridorů – územní vymezení beze změny
 Koridor silniční dopravy republikového významu S3 (R48) Palačov – Lešná –
Valašské Meziříčí – Vsetín – Pozděchov (R49) se nahrazuje novým názvem:
Koridor kapacitní silnice S2 (R48) Palačov – Lešná – Valašské Meziříčí –
Vsetín – Pozděchov (R49),
 Koridor silniční dopravy republikového významu S11 (vymezením koridoru
silnice I. třídy pravobřežní) se nahrazuje novým názvem:
Koridor kapacitní silnice S9 Otrokovice (R55) – Zlín – (R49).

Železniční doprava


Převedení z návrhu do územní rezervy – územní vymezení beze změny
 Koridor železniční dopravy ŽD1 v úseku (Vizovice -) Pozděchov – Valašská
Polanka se převádí do územní rezervy jako součást koridoru konvenční železnice
ŽD1 „Prodloužení železniční tratě č. 331 Vizovice – Valašská Polanka s napojením
na trať č. 280“.

Aktualizovány:
Zásady pro rozhodování o změnách v území a Úkoly pro územní plánování

Plochy a koridory


Technická infrastruktura dle PÚR ČR 2008 (1)
Elektroenergetika


Změna v názvu, případně v označení koridorů v souladu s PÚR 2008 – územní vymezení beze
změny
 Název koridoru mezinárodního významu E3 Souběh dvou vedení V403
Prosenice – Nošovice a vedení V404 Nošovice – hranice ČR (– Slovensko; Varín)
se mění na: koridor E3 Zdvojení vedení V403 Prosenice – Nošovice,
 Název koridoru republikového významu E8 Vyvedení výkonu z elektrické
stanice Rohatec vedením 400kV Otrokovice – Rohatec s nasmyčkováním V424
se mění na: plocha a koridor E8 pro novou elektrickou stanici 400/110kV a
připojení vyvedení výkonu z elektrické stanice Rohatec do přenosové
soustavy vedením 400kV Otrokovice – Rohatec a nasmyčkování vedení
V424 do TR Rohatec.

Plynárenství (1)


Označení a název koridoru distribuční soustavy republikového významu P6
Zdvojení VVTL plynovodu DN 700 PN 63 Hrušky - Příbor se mění na:
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.

Plochy a koridory


Technická infrastruktura dle PÚR ČR 2008 (2)
Plynárenství (2)


Nově se vkládá text – územní vymezení beze změny:


„ZÚR zpřesňují koridor P10 pro VVTL plynovodu DN 700 PN 63 vedoucí
z okolí obce Kraslice 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 Bezměrov“
(původně součástí koridoru P6, který je nově označen v PÚR ČR 2008 jako P9 a P10;
územní vymezení VPS – P02 společně pro nově označené koridory P9 a P10 zůstává beze
změny)

Produktovody


Změna v označení koridoru – územní vymezení beze změny


Označení koridoru dálkovodu republikového významu DV2 Prodloužení
produktovodu v nové trase Loukov – Sedlnice se se mění na označení: DV3

Plochy a koridory


Technická infrastruktura nadmístního významu (1)
Vodní hospodářství


Vypuštěny konkrétní plochy protipovodňové ochrany (včetně VPS a VPO)



Suché vodní nádrže (PN01 – PN22)
Ochranné valy (PV01 – PV59)

V souladu se zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů komplexně řešeno samostatnými dokumenty:
Plány oblastí povodí Moravy a Dyje schválené Zastupitelstvem kraje – závazná část vydaná
Nařízením Zlínského kraje – závazné pro územně plánovací činnost obcí

Plochy a koridory


Technická infrastruktura nadmístního významu (2)
Energetika
 Vypuštěny koridory návrhu (včetně VPS) a územní rezervy
 VTL plynovod, obchvat Vsetína; v realizaci
 VVN a TR 110/22 kV Uherský Brod – Strání (- Slovensko);
koridor územní rezervy bude samostatně prověřován v koordinaci se zájmy slovenské
strany

Plochy a koridory


Územní systém ekologické stability


Prověřováno územní vymezení z hlediska návazností na MS kraj - beze změny
 NRBK 144 Jezernice-Hukvaldy (soulad s platným ÚTP - MMR 1996)
ponecháno minimálně do doby než MŽP upřesní vymezení všech NRBK
(předpoklad r. 2013)



Úprava územního vymezení v souladu s pozemkovými
úpravami – Otrokovice (+ rozšíření na k.ú. Tečovice)
 RBK 1582 Hrabůvka-Na Horách

ZÚR MSK

Plochy a koridory


Územní speciálních zájmů


Změna v odkazu na platné Usnesení vlády ČR - územní vymezení beze změny
 Plochy dle Usnesení vlády č. 635/1996, o Programu podpory rozvoje vodní
dopravy v ČR do r. 2005 se mění na: „Plochy dle Usnesení vlády č.
49/2011 Sb., k prověření potřebnosti průplavního spojení Dunaj – Odra –
Labe“



Vypuštění 8 ploch územní rezervy pro vybrané lokality akumulace povrchových
vod (LAPV), tj:
 Ostrožská Lhota (Okluka), Solanec (Leští), Rožnov (Rožnovská Bečva),
Halenkov (Dinotice), Záhorovice (Kladenka), Ořechov (Vážanský potok),
Lužná (Senice), Ostroh (Morava)


Územní rezerva v A-ZÚR ZK nadále sledována pro dvě plochy LAPV:



Rajnochovice na Juhyni
Vlachovice na Vláře

Veřejně prospěšné stavby a opatření


Změny ve vymezení VPS a VPO – změny s územním dopadem
Vymezení dle vydaných ZÚR ZK

Změny promítnuté do Aktualizace ZÚR ZK

Z01 Otrokovice – Zlín – Vizovice –
Valašská Polanka, modernizace
a prodloužení trati

z VPS vypuštěn úsek koridoru „Vizovice –
Valašská Polanka“ - převeden do územní
rezervy

P05 VTL obchvat Vsetína

vypuštěno z VPS - v realizaci

PN01 – PN22 Suché vodní nádrže

vypuštěno z VPS a VPO - řešeno
samostatnými dokumenty; Plány oblastí
povodí Moravy a Dyje – závazné pro
územně plánovací činnost

PV01 – PV59 Ochranné valy

vypuštěno z VPS a VPO řešeno
samostatnými dokumenty; Plány oblastí
povodí Moravy a Dyje – závazné pro
územně plánovací činnost

PU160 RBK 1582 Hrabůvka-Na Horách

změna v územním vymezení VPO
s přesahem do k.ú. Tečovice

Plochy a koridory pro územní studii
a regulační plán


Územní studie (ÚS)


Vypuštění 4 ÚS z důvodů ukončeného pořízení v době zpracování
A-ZÚR ZK
(ÚS č.3 – výsledky budou zohledněny v aktualizaci Generelu dopravy ZK a společně s ostatní
dopravní problematikou v další A-ZÚR ZK; ÚS č. 5, 6, 8 - výsledky lokálního významu; uplatnění v
ÚPD obcí)







3. Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území Zlínského kraje
ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území
5. Rekreační oblast Luhačovice – Pozlovice
6. Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu
8. Řešení problematiky poutního místa Sv. Hostýn

Úprava - rozšíření územního vymezení a změna názvu ÚS


2. Řešení koridoru železnice Vizovice – trať č. 280



Aktualizace termínů pro zpracování ÚS a jejich vklad do evidence územně
plánovací činnosti



Nově vymezená ÚS


12. Prověření elektrického vedení VVN 400kV Otrokovice – Vizovice – Střelná –
hranice ČR/SR (bude využívat výsledky zpracovávané technické studie – pořizovatel
ČEPS, a.s.)

Plochy a koridory pro územní studii
a regulační plán


Regulační plán (RP)


Vypuštění RP č. 1 Poznávací stezka Pustevny – Radhošť
 RP zpracovaný, v souladu se stavebním zákonem projednaný
s dotčenými orgány a na základě stanovisek ke společnému jednání
upravený;

dle dohody s dotčenými obcemi pořizování ukončeno – záměry
souběžně řešeny a projednávány v dotčených ÚP

Kvalifikovaný odhad záborů
půdního fondu
Kvalifikovaný odhad záborů půdy u záměrů A-ZÚR ZK je zpracován v
souladu s Vyhláškou č. 48/2011 Sb., o stanovení třídy ochrany




Hodnocené záměry (VPS) v aktualizaci ZÚR ZK se změnou územního vymezení
 Koridor tratě č. 331 Otrokovice – Vizovice (VPS v omezeném rozsahu; úsek
Vizovice – Valašská Polanka převeden do územní rezervy)
 RBK 1582 Hrabůvka-Na Horách (upravené územní vymezení - VPO)
Záměry z aktualizovaného hodnocení vypuštěné
 Koridor tratě č. 331 Vizovice – Valašská Polanka (původně VPS - úsek
přeřazen do územní rezervy)
 Suché vodní nádrže a ochranné valy (původně VPO – záměry vypuštěné)

Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského
kraje

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Oddíly A. a B:
 A. Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na životní prostředí podle přílohy
k zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů


B. Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na území NATURA 2000

samostatný výklad:
Mgr. Alena Kubešová, Ph.D.

