o
o
o
o
o
o

Holešov-přivaděč na D49 včetně východního obchvatu (PK20) v rea]izovaném úseku,
Pozlovice, směrová úprava (PK25),
heliport Zlín (L01),
letiště Poličná - Choryně u ValašskéhoMeziříčí(L02),
přepravní zařízeni Velká Vranča - Poňáš (DT01),
přepravní zařizeni Velké Karlovice - Kasárna (DT02),
úprava koridoru pro obchvat OstrožskéNové Vsi a Uherského Ostrohu (PK09) - na základě upřesnění
v rámciřádně projednaných a schválených územních pIánů dotěených obcí,
vymezení ploch územních rezerv dopravní infrastruktury:
o l/50 Brankovice - Kožušice, obchvat věetně napojení- územní íezeNa,
o obchvat starého Hrozenkova - územnírezerva,
vypuštění ploch a koridorů technické infrastruktury:
o WN + TR110 kVl22kV - Holešov- Bořenovice §Oa),

o 2xWN

íIOKV Hulín - Třebětice - Holešov (E12),
úprava koridoru technické infrastruktury WN + TR,l10 kvl22kV Uherské Hradiště
nad Moravou (E06),

vymezení plochy zálopy suché nádrže Skaliěka (Teplice)
(Pz01\,

-Vésky-Veselí

a zařazení meziveřejně prospěšná opatření

úprava koridorŮ úzeňníhosystému ekologické stability (trSES)
projednaných a schválených územních plánů dotčených obcí,

-

na základě upřesnění v rámci řádně

aktualizace seznamu územních studií (JS) včetně úprav lhůt pro zpracování a vloženídat o nich

do evidence územně plánovací činnosti,
změny grafické ěástiZUR ZKv návaznosti na změny v textové části.

Vzhledem k rozsahu není možnédokumentacizveřejnit v úplném znění,
Do návrhu

o

^2ZÚRZKje

možné nahlédnout v tištěné podobě:

na Krajském úřadě Zlínskéhokraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ve 12. palře,

v kance]áň

ě.1216

a úplnéznění je zveřejněno způsobem umožňujícídálkový přístup na adrese:

o

https://www.kr-zlinsky.c/navrh-aktualizace-c-2-zasad-uzemniho-rozvoie-zlinskeho-kraie-c1-4241

.html

Dotčenéobce. oprávněnÝ investor (ve smyslu ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřeinosti(ve smyslu
ust. § 23 stavebního zákona) mohou podat námitkv proti návrlíu
Námitky s odůvodněníma
vymezením dotčenéhoúzemílze uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného^2ZÚRZK.
projednání.

Ve stejné lhůtě můžekaždý uplatnit připomínkv k návrhu A2ZLJRZK.
Námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji ve smyslu ust. § 37
oď§, 2 správního řádu a podpisem osoby, která je uplatňuje.
DotČenéoroánv a Ministerstvo pro místnírozvoiČR uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení.
které bvlv od soolečnéhoiednání (§ 37 odst. 2 stavebního zákonq) změněnv, jedná se o následující:

o

o
o

vypuŠtěníkoridoru dopravní infrastruktury pro obchvat Kožušic (PKO7) v ěásti zasahující na území

Zlínského kraje,
změna plochy územnírezervy na návrhovou plochu zátopy suché nádže Ska|ička (Teplice) a zaíazení
mezi veřejně prospěšná opatření (PZ01),

vypuŠtěníúpravy.,koridoru proregionální biokoridor 166-RK 161

-

Hrabovčina (PU173) vúseku

mezi regioná]ním biocentrem č. 66 Bošaěky a nadregionálním biokoridorem ,lS-Makyta _ Javořina (PU22),

