Záznam
z veřejného projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje
konaného dne 11. 6. 2012 v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Účastníci: dle prezenční listiny
Jednání zahájila RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, vedoucí tiskového oddělení. Přivítala
přítomné a představila Ing. Petra Hradeckého, radního pro oblast územního plánování a veřejné
správy Zlínského kraje, Ing. Alenu Miklovou, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu,
Ing. arch. Ladislava Vintra, vedoucího oddělení územního plánování, Ing. Ivanu Kolajovou,
pořizovatelku, a projektanty návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále A-ZÚR
ZK), zástupce společnosti T-plan s.r.o., Ing. arch. Karla Beránka, CSc a Ing. Marii Wichsovou, Ph.D,
hlavní projektanty, a Mgr. Alenu Kubešovou, Ph.D, zpracovatelku Vyhodnocení vlivu na životní
prostředí. Upozornila, že z celého jednání je pořizován zvukový záznam a požádala přítomné
o komunikaci přes mikrofon. Dále zmínila, že u prezence jsou k dispozici formuláře pro případné
uplatnění námitek a připomínek.
Po úvodu RNDr. Gabriely Dvorníkové Sýkorové převzal slovo Ing. Petr Hradecký, který uvedl,
že Zásady územního rozvoje jsou základním územně plánovacím dokumentem Zlínského kraje.
Zásady územního rozvoje ZK byly schváleny a vydány v září roku 2008. V souladu se stavebním
zákonem je krajský úřad povinen nejpozději do dvou let předložit zastupitelstvu kraje zprávu o jejich
uplatňování, což se stalo v září 2010. Tato Zpráva stanovila rámec pro zpracování návrhu aktualizace
Zásad územního rozvoje. Dnešní jednání je veřejným projednáním dokumentace, tj. projednání
s obcemi Zlínského kraje a s veřejností. Toto jednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která je
vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a dále na úředních deskách všech
obecních úřadů obcí Zlínského kraje. Ve veřejné vyhlášce je vyspecifikováno, co je řešením této
aktualizace Zásad územního rozvoje ZK. Na závěr vyzval přítomné o zaměření se pouze na řešené
části, které jsou předmětem jednání.
Upozornil též, že nejpozději na tomto jednání mohou podat k tomuto dokumentu dotčené obce
námitky a každý může uplatnit připomínky.
Potom RNDr. Gabriela Dvorníková Sýkorová uvedla Ing. arch. Ladislava Vintra, který ve své
prezentaci:
1. objasnil, co je účelem a cílem veřejného projednání
2. informoval přítomné o právech a povinnostech účastníků veřejného projednání a vysvětlil
způsob podání námitek a připomínek
3. vysvětlil, jak bude naloženo s námitkami a připomínkami
Prezentace je součástí tohoto záznamu jako příloha č.1.
Projektanti firmy Atelier T-plan s.r.o., Ing. arch. Karel Beránek, CSc. a Ing. Marie Wichsová, Ph.D,
seznámili přítomné nejprve se základními informacemi k A-ZÚR ZK (Ing. arch. Karel Beránek, CSc)
a poté podrobněji s návrhem A-ZÚR ZK (Ing. Marie Wichsová, Ph.D).
Ing. arch. Karel Beránek, CSc. zdůraznil, že je povinností na veřejném projednání podat k A-ZÚR ZK
odborný výklad.
Ing. Marie Wichsová, Ph.D podrobně vysvětlila přítomným co je obsahem projednávaného
dokumentu A-ZÚR ZK.
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Ing. Alena Kubešová, Ph.D ve své prezentaci zhodnotila vliv A-ZÚR ZK na životní prostředí (SEA) a
také na území NATURA 2000.
Na závěr výkladu projektantů se ujala slova Ing. Marie Wichsová, Ph.D, která seznámila přítomné
s vyhodnocením vlivů A-ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území.
Prezentace projektantů je součástí tohoto záznamu jako příloha 2 a 3.
Ing. arch. Ladislav Vintr seznámil přítomné s podáními, které byly uplatněny v průběhu řízení o této
aktualizaci ZÚR ZK a byly doručeny do začátku veřejného projednání.
1. Obec Bratřejov a Pozděchov
Námitka - nesouhlas s vedení VVN 400kV přes území obou obcí a Bratřejov dále vyjádřil nesouhlas i
s připravovanou územní studií k tomuto záměru.
2. Obce Lužná, Pozděchov, Valašská Polanka
Námitka - týkající se koridoru územní rezervy pro prodloužení železnice Vizovice - Valašská Polanka –
obce vznesly požadavek na prověření vhodnějšího variantního řešení a vypuštění koridoru územní
rezervy z k.ú. dotčených obcí.
3. Obec Pozděchov
Požadavek na variantní řešení R49, obec nesouhlasí se světle modrou variantou a doporučuje
variantu červenou.
4. Obec Hutisko-Solanec
Požadavek úpravy koridoru pro VVN + TR 110kV na k.ú. Hutisko.
Požadavek na zrušení zákresu ČOV na území obce Hutisko-Solanec.
5. Obec Rajnochovice
Bez připomínek + požadavek do příští aktualizace (vypuštění plochy územní rezervy vodní nádrže)
6. Obec Moravský Písek, Obec Veselí n.Moravou, MÚ Veselí n.Moravou - ŽPÚP, KÚ JMK - ŽP
Požadavek proti těžbě štěrkopísku na území obce Uherský Ostroh.
7. Ing. Antonín Zelinka, Zlín
Nesouhlas se změnou terminologie ve vztahu k silnici R49 a „pravobřežky“.
8. Občanské sdružení přátelé krajiny Dolní Lhota a Lipska u Luhačovic, obec Provodov
Připomínka – požadují zapracovat do A-ZÚR i řešení problematiky vedení 110 kV (Slavičín Slušovice)
9. Bc. Jana Tvarůžková, Dis. - ředitelka hotelu Adamantino, a.s., Ing. Lukšík - PST TRADE, a.s.
Nesouhlas s výstavbou trasy VVN 110kV (Slavičín - Slušovice)
Po seznámení s připomínkami a námitkami RNDr. Dvorníková Sýkorová znovu uvedla, že nejpozději
na tomto jednání mohou podat k tomuto dokumentu dotčené obce námitky a každý může uplatnit
připomínky a to písemně na formulářích u prezence. Následovala řízená diskuze.
1. Ing. Studeník, vedoucí stavebního úřadu Slavičín (pověřen starostou města)
Připomínka k trase Slušovice – Slavičín 110kV. Předal graficky znázorněnou trasu.
2. Ing. Antonín Zelinka, Zlín
Zmínil nesouhlas s průjezdností Zlína železnicí a u A-ZÚR ZK kap. 4 Plochy a koridory oprava 33,
tj. vyjádřil nesouhlas se změnou terminologie ve vztahu k silnici R49 a „pravobřežky“.
Na tuto připomínku reagovala Ing. Marie Wichsová, Ph.D konstatováním, že název kapacitní silnice je
převzat z Politiky územního rozvoje. A co se týká železnice, vysvětlila přeřazení návrhu koridoru
prodloužení železnice do rezervy s potřebností zpracování územní studie.
Pan Zelinka znovu přednesl připomínku oprava 33, na kterou již bylo jednou odpovězeno.
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3. pí. Sláčíková, starostka obce Pozděchov
připomínka k nemožnosti rozvoji obce z důvodu velkého množství koridorů (R49, železnice, přivaděč,
VVN 400kV).
Ing. arch. Ladislav Vintr podotkl, že připomínka již byla předána písemně a její zodpovězení bude
součástí vydání A-ZÚR.
4. pí. Schovajsová, místostarostka obce Střelná
připomínka k nemožnosti rozvoji obce z důvodu koridorů (R49, VVN 400kV).
Ing. arch. Ladislav Vintr odpověděl, že koridor VVN 400kV je ve fázi prověřování Ministerstva obchodu
a průmyslu a Ministerstva pro místní rozvoj. Je to záměr mezinárodního významu v dikci ministerstev.
5. p. Prachař, starosta obce Provodov
přidává se k připomínce sdružení Přátel Lipska, která byla předána písemně a podává námitku
k výstavbě trasy VVN 110kV (Slavičín - Slušovice).
Paní RNDr. Gabriela Dvorníková Sýkorová ukončila diskuzi a předala slovo Ing. arch. Ladislavu
Vintrovi k závěrečnému slovu.
Ing. arch. Ladislav Vintr vyzval přítomné dotčené orgány, aby ke vzneseným připomínkám zaujaly
stanoviska, jak je uvedeno ve stavebním zákoně. Současně přítomným dotčeným orgánům sdělil
(s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu), že dostanou připomínky a námitky v písemné
formě, aby měly čas se k nim vyjádřit. Přímo na jednání žádný dotčený orgán nevystoupil.
Přesné znění všech uplatněných písemných připomínek a námitek je doloženo v příloze č. 4 k tomuto
záznamu.
Veřejné projednání bylo ukončeno v 15:25.
Na veřejném projednání bylo přítomno 59 osob, v tomto zastoupení: zástupce veřejnosti 0 osob,
dotčené orgány 8 (11 osob), sousední kraje 0 (0 osob), sousední obce - ze soused. kraje 0 (0 osob),
obce Zlínského kraje 15 (15 osob), veřejnost a ostatní 33.

Zapsal:

Ing. Jaroslav Vávra

Příloha č. 1

Prezentace odboru ÚP - Ing. arch. Ladislav Vintr

Příloha č. 2

Prezentace projektantů firmy Atelier T-plan, s.r.o. – Ing. arch. Karel Beránek, CSc
a Ing. Marie Wichsová, Ph.D

Příloha č. 3

Prezentace projektantů firmy Atelier T-plan, s.r.o. – Mgr. Alena Kubešová, Ph.D

Příloha č. 4

Uplatněné písemné připomínky a námitky
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