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Doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE
v uplynulém období 2012-2016
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7
odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 42 odst. 1 stavebního zákona
doručuje
návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016
(dále jen „návrh Zprávy“).
Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou uplatnit u krajského úřadu ministerstvo a dotčené
orgány vyjádření s požadavky na obsah zprávy, obce připomínky (doložené usnesením rady obce
eventuálně usnesením zastupitelstva obce, kde se rada nevolí) a Ministerstvo životního prostředí
stanovisko zpracované podle kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve kterém uvede, zda mají být aktualizace nebo nový návrh zásad územního rozvoje posouzeny z hlediska
vlivů na životní prostředí, a případně stanoví požadavky podle ust. § 10i zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle ust. § 45i zákona o ochraně přírody
a krajiny krajskému úřadu a Ministerstvu životního prostředí nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty
pro uplatnění vyjádření, připomínek a stanoviska.
K vyjádřením a připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Adresa pro doručování vyjádření, připomínek a stanovisek: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
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Rozdělovník
obce/města Zlínského kraje (307)

1.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2.

Ministerstvo životního prostředí ČR

3.

Ministerstvo dopravy ČR

4.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

5.

Ministerstvo kultury ČR

6.

Ministerstvo zemědělství ČR

7.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

8.

Ministerstvo obrany ČR

9.

Ministerstvo vnitra ČR

10. Český báňský úřad
11. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Zlínský kraj
12. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
13. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
14. Krajský úřad Zlínského kraje
15. AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy
16. AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty
17. Moravskoslezský kraj
18. Olomoucký kraj
19. Jihomoravský kraj
Na vědomí
20. KÚ Moravskoslezského kraje, odbor územního plánu, stavebního řádu a památkové péče
21. KÚ Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu
22. KÚ Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
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