
- l/50 Brankovice- Kožušice, obchvat včetně napojení - územní rezeNa,
- obchvat Starého Hrozenkova - územní reizeNa,

o vypuštění ploch a koridorů technické infrastrukfury:
- WN + TR110 kvl22kV - Holešov- Bořenovice (E04),
- 2xWN 1,10KV Hulín -Třebětice- Holešov (E12),

. úp€va koridoru technické infrastruktury WN + TR 1í0 kvl22 kv Uherské Hradiště - Vésky - Veselí
nad Moravou (E06),

o VýffieZ€ílÍ plochy Územní rezervy technické inřasruktury pro suchou nádž Skalička fiíeplice)
včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro stavby a opatření ke snížení povodňových rizik
v povodí Bečvy,

. úprava koridorů územního systému ekologické stability (úsEs) - na základě upřesnění v rámci řádně
projednaných a schválených územních plánů dotčených obcí,

o aktualizace seznamu územníeh studií (ÚS) věetně rlprav lhůt pro zpracování a vložení dat o nich
do evidence územně plánovací činnosť,

. změny grafické ěástiztJR zkv návaznosti na změny v textové části.

Vzhledem k rozsahu není možné dokumentracizveřejnit v riplném znění v rámciveřejné vyhlášky.

Do návrhu aktualizace ZÚaZXie možné nahlédnout v tištěné podobě:

l na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územnlho plánování a stiavebního řádu, ve 12. patře,
v kanceláň ě.'1216

a úplné znění je zveře.iněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

r http://vvwukr-zlinskv.czlnavrh-aktualizace+-2-zasad-uzemn jho_rozvoje-zlinskeho_kraje-c1.4241.htmt

(www-kr-áinsky.cr'uzemní plánování/dokumenty oddě|eni územniho plánování/dokumenty k projednáni/návÉr
aktualizace é. 2 Zásad územního rozvoje)

Tato veřejná vyhIáška je doručena 15. dnem po jejím vyvěšení na rlřední desce Krajského riřadu Zlínského
kraje.

Do 30 dnŮ ode dne doručení může k návrhu aktualizace zťJR zK každý uplatnit u krajského riřadu písemné
pfipo.mínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlížl. Pňpomínky se uplatňují písemně a musí být
opatřeny identifikačnlmi údajive smyslu ust, § 37 odst. 2 správního řádu a podpisem osoby, která je uplatňujá.

Adresa prc doruČovánÍ přlpomínek Krajský tlřad Zlínského kraje, odbor rlzemního plánování a stavebního
řádu, třída Tomáše Bati21, 761 90 
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oddělenl územnlho plánování

Ta!9 v_efeinávyhl|ška |e vyvěšena po dobu 45 dnů na rlřední deece Krajského úřadu Zlínského kraje
a Úředních deskách obecních úřadú obci Zlínského kraie a árcvóň je aneňeiněna způsobem
um9lňuJicÍm dálkový pří,stup. Pro počítání lhůt je dle ust. §25 odst. 3 správního H-du rozhodný den
vyvěšení na tlřední deece Kralského úřadu
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vyhlášky a zveřejnění způsobem umožňující


