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VEREJNA VYHLASKA
doruěení návrhu aktualizace é.2Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

a oznámeni o konání veřejného projednání

Kra;ský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán
dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu s ust. § 42 odst. 4 a § 39 odst, 1

stavebního zákona ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen 

"správní 
řád"),

doručuje

návrh aktualizace č. 2Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále ien ,,^2ZÚRZK) a

oznamuie

konání veřejného projednání spojeného s odborným výkladem, které se uskuteění

dne 06.06.20í8 ve í4:00 hodin

ve velké zasedací místnosti v í6. patře budovy Krajského úřadu Zlínského kraie.

^2ZURZK 
na základě schválené zprávy o jejich uplatňování se v souladu s § 42 odst. 9 stavebního zákona

zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí,

Předmětem návrhu A2ZÚR ZK je následující, přičemž zdůvodnění řešerr{ jednotlivých záměrů je obsaženo
v textové části odůvodnění projednávané dokumentace:

o formální změny, jako jsou změny názvů, terminologie apod,,

o úprava a případný návrh priorit územního plánování tak, aby byly v souladu s Politikou územního rozvoje
ČR, ve znění aktualizace č. 1,

o upřesnění rozvojové oblasti OB9, úprava zásad pro rozhodovánío změnách v území pro specifickou oblast
SOB2 v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace ě. 1,

o vypuštěníploch a koridorů dopravní infrastruktury:"':' o l/35 (Palačov -) Lešná- Valašské Meziříěí a lt57 Valašské Meziříčí - Pozděchov (PKO3)
-v realizovaném úseku,

o obchvat Kožušic (PK07) v ěásti zasahující na území Zlínského kraje (na základě společného
jednání), \

o obchvat Starého Hrozenkova (PK08),

o obchvat Valašských Klobouk (PK11),

o obchvat Brumova - Bylnice (PK12\,

o Bystřice pod.Hostýnem - Poličná (PK15) v realizovaném úseku,

o obchvat Kroměříže (PK18


