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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 
v uplynulém období 2018-2022 

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. 2 stavebního zákona 

doručuje 

návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018-2022 
(dále jen „návrh Zprávy“). 

Vzhledem k rozsahu není možné dokument zveřejnit v úplném znění. 

Do návrhu Zprávy je možné nahlédnout v tištěné podobě: 

 na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ve 12. patře, 
v kanceláři č. 1220 

a úplné znění je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: 

 https://www.kr-zlinsky.cz/zprava-o-uplatnovani-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-v-uplynulem-
obdobi-2018-2022-cl-5479.html 

Tato veřejná vyhláška je doručena 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského 
kraje. 

Do 15 dnů ode dne doručení může k návrhu Zprávy každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. 
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny 
identifikačními údaji ve smyslu ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Adresa pro doručování připomínek: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín. 
 

 

 

 

 

Ing. Ivana Kolajová 
vedoucí oddělení územního plánování 

 

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena po dobu 15+15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského 
kraje a úředních deskách obecních úřadů obcí Zlínského kraje a zároveň je zveřejněna způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup. Pro počítání lhůt je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu rozhodný den 
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. 

 

 

Vyvěšeno dne:   

 

Sejmuto dne: 

 
Razítko a podpis osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a zveřejnění způsobem umožňující 
dálkový přístup: 
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