
Politika územního rozvoje ČR 2008 

přehled o stavu plnění úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady 
 

leden 2014 

 

P. č. 

INSTITUCE 

ZODPO-

VĚDNÁ 

ZA ŘEŠENÍ 

ÚKOLU 

(garant 

úkolu) 

ÚKOLY PRO MINISTERSTVA 

A JINÉ ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ 

ÚŘADY 

(článek v PÚR ČR 2008, 

úkol pod písmenem) 

INSTI-

TUCE 

spolu-

pracující 

na úkolu 
 

 

TERMÍN 

PLNĚNÍ 

ÚKOLU 

STAV PLNĚNÍ ÚKOLU 

 

VYJÁDŘENÍ GARANTA 

 

(popř. vyjádření zástupce spolupracující instituce) 

1. MMR 

  

Usnesení vlády č. 929/2009 

Bod IV.1. 

Vláda ukládá: 

členům vlády a vedoucím ostatních ústředních 

správních úřadů 

a) dodržovat Politiku územního rozvoje České 

republiky 2008 při zpracovávání koncepčních 

dokumentů v působnosti jimi řízených 

ministerstev a úřadů,  

b) plnit úkoly stanovené Politikou územního 

rozvoje České republiky 2008, 

c) spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj 

na vypracování Zprávy o uplatňování Politiky 

územního rozvoje České republiky 2008. 

všechna 

ministerstva 

 a jiné ústřední 

správní úřady 

 

všechny kraje 

a hl.m.Praha 

 

po dobu 

platnosti 

usnesení vlády  

 

2. MMR Usnesení vlády č. 929/2009 

Bod IV.2. 

Vláda ukládá: 

ministru pro místní rozvoj zpracovat ve 

spolupráci s dotčenými ministry, vedoucími 

ostatních ústředních správních úřadů, 

hejtmany a primátorem hlavního města Prahy 

a vládě do 31. prosince 2012 předložit Zprávu 

o uplatňování Politiky územního rozvoje 

České republiky 2008 a aktualizovaný návrh 

Politiky územního rozvoje. 

 

dotčená 

ministerstva a 

jiné ústřední 

správní úřady  

 

všechny kraje 

a hl.m.Praha 

 

 

do 

 31. 12. 2012 

 

 

Po posunutí 

termínu byl 

úkol splněn dne 

 9. 8. 2013 

Vyjádření garanta: 

Usnesením vlády č. 700/2012 byl termín pro předložení Zprávy o uplatňování Politiky 

územního rozvoje ČR 2008 a aktualizovaného návrhu Politiky územního rozvoje 

posunutý na 20. 7. 2013. 

 

Návrh Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2008 vláda projednala dne 9. srpna 2013 a svým 

usnesením č. 596/2013 schválila zpracování návrhu aktualizace PÚR ČR v rozsahu části 

d) Zprávy se zohledněním stanoviska MŽP uvedeného v části f) Zprávy. Zpráva je 

dostupná na webových stránkách MMR. Na základě tohoto usnesení vlády má MMR 

předložit vládě návrh aktualizace PÚR ČR v termínu do 30. listopadu 2014. Do doby, 

než bude aktualizace PÚR ČR schválena vládou, stále platí PÚR ČR 2008.  

Úkol je splněn. 
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3. MMR Usnesení vlády č. 929/2009 

Bod IV.3. 

Vláda ukládá ministru pro místní rozvoj 

zajistit: 

 a) zveřejnění sdělení o schválení Politiky 

územního rozvoje České republiky 2008 ve 

Sbírce zákonů, 

 b) zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku 

vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 

c) zveřejnění odůvodnění uvedeného v bodě 

II/2 tohoto usnesení způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

  

 

a) ihned  

 

 

b) ihned 

 

 

 

c) ihned 

Vyjádření garanta: 

a) Sdělení MMR ze dne 14. 8. 2009 o schválení PÚR ČR 2008 bylo zveřejněno ve 

Sbírce zákonů č. 270/2009, částka 81. 

Úkol je splněn. 

b) Usnesení vlády č. 929/2009 bylo zveřejněno ve Věstníku vlády pro orgány krajů a 

orgány obcí, ročník 7, částka 4, vydáno dne 24. 8. 2009. 

Úkol je splněn. 

c) Odůvodnění uvedené v bodě II/2 usnesení vlády č. 929/2009 bylo zveřejněno 

v červenci 2009 (a je dosud dostupné) na internetových stránkách MMR (v sekci 

„územní plánování a stavební řád): 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-

uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008/Politika-

uzemniho-rozvoje-vcetne-souvisejicich-mat  

Úkol je splněn. 

4. MMR Usnesení vlády č. 929/2009 

Bod IV.4. 

Vláda ukládá: 

ministru pro místní rozvoj zachovávat, 

zajišťovat a uplatňovat ve spolupráci 

s ministry dopravy a životního prostředí 

stávající územní ochranu koridoru průplavního 

spojení Dunaj – Odra – Labe do doby 

rozhodnutí vlády o dalším postupu a předložit 

vládě do 31. prosince 2009 návrh způsobu 

další ochrany. 

MD 

 

 MŽP 

 

 

 

do  

31. 12. 2009 

 

 

Úkol splněn 

dne 

 24. 5. 2010 

 

 

Vyjádření garanta: 

Dne 23. září 2009 byla ustavena meziresortní pracovní skupina pro zajištění plnění úkolu.  

MMR vypracovalo v průběhu listopadu 2009 materiál s návrhem řešení územní ochrany 

koridoru průplavního spojení  

D-O-L formou územních rezerv v územně plánovací dokumentaci dotčených krajů a obcí. 

V prosinci 2009 byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.  

Vzhledem k tomu, že MŽP vyjádřilo zásadní nesouhlas s materiálem, požádal ministr pro 

místní rozvoj předsedu vlády ČR o prodloužení termínu pro předložení materiálu vládě. 

Termín byl tak oficiálně posunut z 31. prosince 2009 na 31. březen 2010.  Proběhla 

jednání o vypořádání zásadních připomínek mezi MMR a MŽP s cílem dosažení dohody 

ve věci charakteristiky územních rezerv. Zásadním problémem, který byl diskutován, 

bylo vymezování územních rezerv v ÚPD a jejich posuzování z hlediska vlivů na ŽP a na 

území Natura 2000. Dosažená dohoda obou resortů umožnila předložit materiál vládě bez 

rozporů – vláda na svém jednání dne 24. května 2010 schválila usnesením č. 368 návrh 

MMR týkající se způsobu další územní ochrany koridoru D-O-L. Území bude nadále 

chráněno formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích, a to do doby 

dalšího rozhodnutí vlády v této věci. 

 Úkol je splněn. 

 

 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008/Politika-uzemniho-rozvoje-vcetne-souvisejicich-mat
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008/Politika-uzemniho-rozvoje-vcetne-souvisejicich-mat
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5. MMR  

 

Kapitola 2. „Republikové priority 

územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území“  
 

všechna 

ministerstva  

a jiné ústřední 

správní úřady  

po dobu 

platnosti 

 PÚR ČR 2008 

Plnění republikových priorit se zajišťuje průběžně v příslušných resortních politikách, 

koncepcích a strategiích (ministerstva a jiné ústřední správní úřady vycházely z 

republikových priorit při zpracování svých strategických dokumentů, generelů atd. – např. 

MZe při přípravě Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a MMR   

při přípravě Koncepce bydlení ČR do roku 2020). 

6. MMR  

a MPO 

(70) SOB 2 Specifická oblast Beskydy; 

písm. a) 

Při tvorbě resortních dokumentů zohlednit 

specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat zejména restrukturalizaci 

ekonomiky, rozvoj rekreace, turistiky a 

cyklistiky, zpracování místních surovin a 

rozvoj řemesel a lidové umělecké a řemeslné 

výroby. 

 

 

MŽP 

 
po dobu 

platnosti 

 PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta MMR: 

V rámci programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených 

regionů jsou podporovány aktivity subjektů cestovního ruchu zaměřené na rozvoj 

cestovního ruchu v dané oblasti v souladu s Prováděcím dokumentem ke Koncepci státní 

politiky cestovního ruchu na období 2007-2013. Podpora cestovního ruchu je částečně 

zajišťována také v rámci Státního programu – Podprogram – Cestování dostupné všem. 

 

Vyjádření garanta MPO: 

Při tvorbě dokumentu nazvaném „Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v 

působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v příštím 

programovacím období (2014+) byl kladen důraz na tradice českého průmyslu, znalosti a 

dovednosti, které se v historii nahromadily, a z této tradice můžeme těžit i nadále. 

 

Vyjádření MŽP: 

V aktualizované SPŽP ČR 2012-2020 byla v rámci její obecnosti zohledněna některá 

specifika daných oblastí zejména s ohledem na zvláště chráněná území a území soustavy 

NATURA 2000.  

Dne 15. 8. 2012 byla aktualizovaná SPŽP ČR 2012-2020 odeslána na Úřad vlády se 

žádostí o její zařazení na program jednání vlády s tím, že bude projednána na stejném 

jednání vlády jako aktualizovaná Státní energetická koncepce a Surovinová politika. 

Aktualizovaná SPŽP ČR 2012 – 2020 je základním strategickým dokumentem i pro 

přípravu budoucího programového období 2014+ pro oblast životního prostředí. V rámci 

realizace v příštím programového období EU 2014+ se počítá i s přípravou Krajinného 

integrovaného plánu rozvoje (KIPR) tohoto území. V průběhu roku 2012 a 2013 lze 

připravovat podklady pro KIPR (master plán). V přípravě je také národní geopark 

Podbeskydí. 
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7. MMR (72) SOB 4 Specifická oblast Karvinsko 

Posoudit klady a zápory (územní, přírodní, 

ekonomické, sociální a další) případného 

rozšíření těžby černého uhlí ve vztahu 

k územnímu rozvoji oblasti (funkčnímu 

využití území, rozvoji sídel, zastavěnému 

území, ekonomickému a sociálnímu rozvoji, 

ochraně přírody a krajiny, ochraně památek) a 

stanovit podmínky pro udržitelný rozvoj 

území a výsledky zohlednit při tvorbě 

rezortních koncepcí. Přitom zohlednit názory a 

postoje místních obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

MŽP 

 

 MPO 

 

MPSV 

a 

 Úřad práce 

Karviná   

 

Moravsko-

slezský kraj 

 

rok 2010 Vyjádření garanta: 

Pro řešení úkolu byla zpracována územní studie (ÚS) s cílem poskytnout podklady a 

odborný názor posuzující dopady případného rozšíření těžby černého uhlí na územní 

rozvoj SOB Karvinsko. Součástí ÚS bylo i zjištění a vyhodnocení názorů místních 

obyvatel na problematiku rozšíření, stagnace či útlumu těžby uhlí v řešeném území. 

Zpracovatelem ÚS bylo Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. ÚS prověřovala dopad 

možného vývoje těžby uhlí na územní rozvoj SOB Karvinsko z 6-ti hledisek: funkční 

využití území, rozvoj sídel, zastavěné území, ekonomický a sociální rozvoj, ochrana 

přírody a krajiny a ochrana památek. Případné rozšíření těžby uhlí v SOB Karvinsko by 

mělo zásadní vliv na povrch a stávající i výhledový způsob využití území. Vyvolalo by 

nutnost pořízení nové ÚPD nebo změn stávající ÚPD. Rozšíření těžby by např. ohrozilo 

stabilitu sídelní struktury území (poddolování části Karviné), vyvolalo navýšení nákladů 

na provoz a údržbu infrastruktury v poddolovaném území, negativně by zasáhlo do 

historické struktury území, do volné krajiny (ukládání hlušin do hald), do stavu ovzduší. 

Pozitivním dopadem by byl především růst zaměstnanosti a fungování navazujících 

odvětví v regionu. Jakékoliv další rozšíření těžby je nutno posoudit z hlediska vlivů na 

životní prostředí. ÚS je dostupná na internetových stránkách MMR: 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informace-Udalosti  

Úkol je splněn. 

8. MMR (74) SOB 6 Specifická oblast Krušné Hory; 

písm. a)  

Zohlednit specifika oblasti při tvorbě 

resortních dokumentů a cílenými programy 

podporovat rozvoj rekreace a cestovního 

ruchu, ekologických forem dopravy, služeb a 

obnovu lesních porostů a tím přispět ke 

snížení nezaměstnanosti v oblasti. 

MŽP 

 

MZe 

 

MD 

 

MPSV 

 

 

po dobu 

platnosti  

PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta MMR: 

V rámci programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených 

regionů jsou podporovány aktivity subjektů cestovního ruchu zaměřené na rozvoj 

cestovního ruchu v dané oblasti v souladu s Prováděcím dokumentem ke Koncepci státní 

politiky cestovního ruchu na období 2007-2013. Podpora cestovního ruchu je částečně 

zajišťována také v rámci Státního programu – Podprogram – Cestování dostupné všem. 

Úkol v řešení. 

Vyjádření MD: 

Rezortní (MD) Program na podporu obnovy vozidlového parku, zaměřený na autobusy 

pro regionální dopravu, má hlavní cíl: podpora služeb obecného hospodářského zájmu 

s ohledem na zvýšenou ochranu životního prostředí. 

 

Vyjádření MZe: 

S cílem zajistit zlepšení zdravotního stavu nejen Krušnohorských lesů bylo přijato vládní 

usnesení č. 22/2004 k Návrhu komplexního a systémového řešení směřujícího k zastavení 

degradace lesních půd vlivem imisí. V návaznosti na toto usnesení jsou realizovány 

Projekty chemické meliorace lesních půd, jejichž cílem je kompenzace negativního 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informace-Udalosti
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působení imisní zátěže na lesní porosty, spočívající v nápravě výživy na lokalitách, kde 

byl doložen nedostatek zásob hořčíku, vápníku, případně dalších živin. MZe proto 

financuje z rozpočtu služeb letecké vápnění a hnojení vhodných lesních porostů 

vykazujících chřadnutí v důsledku špatné výživy. 

K plnění úkolu přispívá i Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, v rámci kterého je 

podporováno zemědělské hospodaření v režimu ekologického zemědělství (opatření II.1.3 

Agroenvironmentální opatření) a venkovský cestovní ruch (opatření III.1.3 Podpora 

cestovního ruchu). Podpora je zaměřena plošně na celou ČR, tzn., není cílena na určitý 

region. U opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a opatření 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je finanční alokace členěna na tzv. 

regionální balíčky dle NUTS 2, které umožňují specifickými preferenčními kritérii, která 

nastavují zástupci regionů NUTS 2, zohlednit regionální priority. MZe má zpracován 

Akční plán ekologického zemědělství pro roky 2011-2015. 

 

Vyjádření MŽP: 

Pro podporu  obnovy a zlepšení zdravotního stavů lesních porostů v imisní oblasti 

Krušných hor byly v rámci OPŽP ze strany LČR, s.p. připraveny  a v rámci 14 . výzvy 

schváleny řídícím výborem 3 projekty. Tyto projekty, jejichž způsobilé výdaje činí 157 

mil. Kč bez DPH (z toho 90 % podpory z OPŽP) se na LS Klášterec, Litvínov a Děčín 

realizují již druhým rokem. Kromě těchto již realizovaných projektů byly v rámci OPŽP 

podpořeny a schváleny další 4 projekty LČR, s.p. zaměřené na zlepšování stavu lesa (LS 

Klášterec II. fáze, LS Litvínov II. fáze a LS Děčín II. fáze) a na podporu populace tetřívka 

obecného (LS Litvínov).  Předpokládané způsobilé výdaje těchto projektů budou činit cca 

98 mil. Kč. 

Kromě LČR, s.p. byly v oblasti Krušných hor podpořeny další projekty obcí – projekt 

města Jirkova (6 mil.Kč) a projekt obce Kryštofovy Hamry (5 mil.Kč), zahájení jejichž 

realizace se předpokládá již v letošním roce. 

Jednotlivé uvedené aspekty jsou v rámci obecnosti aktualizované SPŽP ČR 2012 – 2020 

řešeny, zejména oblast „čisté mobility“ je jednou z prioritních oblastí aktualizované SPŽP 

ČR 2012-2020. Aktualizovaná SPŽP ČR 2012 – 2020 je základním strategickým 

dokumentem i pro přípravu budoucího programového období 2014+ pro oblast životního 

prostředí. Dne 15. 8. 2012 byla aktualizovaná SPŽP ČR 2012-2020 odeslána na Úřad 

vlády se žádostí o její zařazení na program jednání vlády. 
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Vyjádření MPSV: 

Příslušným pracovištím úřadu práce je přidělován rozpočet na aktivní politiku 

zaměstnanosti s ohledem na uvedená specifika (probíhá). 

 

9. MMR (74) SOB 6 Specifická oblast Krušné Hory; 

písm. b) 

Podporovat ekonomické aktivity přispívající 

ke stabilizaci a rozvoji osídlení, podporovat 

návrat drobného podnikání do Krušných hor a 

funkci rekreačního zázemí nejen pro obyvatele 

pánevní oblasti kraje, ale i sousedního území 

Saska.  

MPO 

 

 

 

po dobu 

platnosti  

PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta MMR: 

V rámci programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených 

regionů jsou podporovány aktivity subjektů cestovního ruchu zaměřené na rozvoj 

cestovního ruchu v dané oblasti v souladu s Prováděcím dokumentem ke Koncepci státní 

politiky cestovního ruchu na období 2007-2013. Podpora cestovního ruchu je částečně 

zajišťována také v rámci Státního programu – Podprogram – Cestování dostupné všem. 

 

10. MMR (114) S5 

Územní studií, která zohlední požadavky 

udržitelného rozvoje území, provést výběr 

koridoru kapacitní silnice s ohledem na území 

CHKO Český ráj a lokality soustavy Natura 

2000 a stanovit požadované podmínky jeho 

územní ochrany. 

MD 

 

MŽP 

 

dotčené kraje 

 

 

rok 2010 

 

Úkol splněn 

30. 5. 2012. 

 

 

Vyjádření garanta MMR: 

Územní studie koridoru kapacitní silnice S5 úsek R10/R35 Mnichovo Hradiště – 

Rádelský Mlýn – Úlibice byla zhotovitelem, firmou Atelier T-plan s.r.o., předána 

objednateli ( MMR ) v souladu s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dne 30. 3. 2012. 

Územní studie byla zpracována v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Dílo bylo 

předáno úplné a v odpovídající kvalitě. Ke zpracované územní studii provedl zhotovitel 

odborný výklad pro dotčené KÚ a resorty. Územní studie doporučila jako výsledný 

koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov–Rovensko pod 

Troskami-Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii S 20,75-S 14,75. 

Územní studie byla projednána v rámci meziresortní pracovní skupiny dne 30. 5. 2012. 

Na tomto jednání byl přijatý závěr, že úkol byl splněn. Územní studie je zveřejněna na 

webových stránkách MMR: http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-

rad/Informace-Udalosti  

Úkol je splněn. 

Vyjádření Libereckého kraje: 

LK na základě veřejného projednání a stanovisek dotčených orgánů k námitkám vypustil 

na území Libereckého kraje superseverní variantu silnice S5 (Rádelský Mlýn – Úlibice) 

ze ZÚR LK. V rámci aktualizace ZÚR LK bude prověřeno vypuštění jižní varianty ze 

širších vztahů dle pořízené územní studie. 

 

 

 

 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informace-Udalosti
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informace-Udalosti
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11. MMR (122) S13 

Prověřit účelnost a možnosti paralelního 

jižního spojení západ-východ. 

MD 

 

MŽP 

 

dotčené kraje 

 

rok 2011 Vyjádření garanta: 

Dne 12. října 2009 byla ustavena meziresortní pracovní skupina pro zajištění plnění 

úkolu.  

Pracovní skupina na svém jednání dne 15. 11. 2011 konstatovala, že v čl. (122) PÚR ČR 

2008 uvedený úkol pro ministerstva a jiné správní úřady tj. „Prověřit účelnost a možnosti 

paralelního jižního spojení západ-východ“ byl splněn a prokázal účelnost tohoto spojení z 

hledisek řešení regionálních vazeb republikového významu a řešení problémů 

nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje. 

MMR pro účely aktualizace PÚR ČR navrhne konkretizované koridory pro spojení 

východ-západ včetně zpřesnění textu úkolu pro územní plánování.  

Na základě závěrů splněného úkolu z čl. (122) bylo navrženo prověřit v rámci kapacitních 

silnic S koridory:  

1. koridor:  Plzeň – D5 – Nepomuk – Blatná-Písek - Vodňany - České Budějovice;  

2. koridor: Písek – Tábor - (D3) – Pelhřimov – exit D1 Humpolec 

Toto navržené řešení bude možné připomínkovat ze strany resortů a krajů (včetně obcí a 

veřejnosti) v průběhu pořizování případné aktualizace PÚR ČR. 

Úkol je splněn. 

 

12. MD Usnesení vlády č. 929/2009 

Bod IV.5. 

Vláda ukládá: 

ministru dopravy prověřit ve spolupráci 

s místopředsedou vlády a ministrem 

zahraničních věcí na mezinárodní úrovni 

potřebnost průplavního spojení Dunaj - Odra - 

Labe a zajistit projednání koridoru tohoto 

průplavního spojení s představiteli Polské 

republiky, Rakouské republiky, Slovenské 

republiky, Spolkové republiky Německo a s 

Evropskou komisí, včetně signatářů Evropské 

dohody o hlavních vnitrozemských vodních 

cestách mezinárodního významu (Dohoda 

AGN) (přístupová smlouva a Transevropská 

dopravní síť /TEN-T/), s cílem posoudit v 

úplných evropských souvislostech 

MZV 

 

 

 

do  

31. 12. 2010  

 

 

Navrhuje se 

posun termínu 

do 30. 6. 2015 

 

. 

Vyjádření garanta: 

S tímto usnesením souvisí usnesení vlády č. 49/2011, které ukládá MD předložit vládě do 

31. 12. 2013 informaci o prověření možné realizace průplavního spojení D-O-L, 

přepravní účinnosti a investiční náročnosti. Vzhledem k tomu, že se ve výběrovém řízení 

nepodařilo zajistit zpracovatele analytické studie, byl pro vládu připraven 

a v mezirezortním připomínkovém řízení projednán (termín pro vyjádření skončil 

30. 12. 2013) návrh na prodloužení termínu do 30. června 2015. Po vypořádání 

připomínek bude materiál předložen vládě. 

 

Úkol v řešení. 
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problematiku jeho možné realizace, přepravní 

účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých 

větví a předložit vládě do 31. prosince 2010 

informaci o výsledcích tohoto prověření. 

 

13. MD (69) SOB 1 Specifická oblast Šumava; písm. 

b) 

Při tvorbě resortních dokumentů zohlednit 

specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat rozvoj ekologických forem 

dopravy, především na území Národního 

parku Šumava, zejména veřejné hromadné 

dopravy pro dojížďku za prací, službami a 

rekreací, dále rozvíjet síť cyklistických a 

turistických tras.  

 

 

MŽP 

 
po dobu 

platnosti 

PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta: 

Rezortní (MD) Program na podporu obnovy vozidlového parku, zaměřený na autobusy 

pro regionální dopravu má hlavní cíl: podpora služeb obecného hospodářského zájmu 

s ohledem na zvýšenou ochranu životního prostředí. 

Součást Strategie podpory dopravní obsluhy území. Při obnově vozového parku 

zvýhodnění nákupu ekologicky šetrných vozidel, dotace od 20%. Schválena 

„Cyklostrategie“ MD. 

(Zajištění dopravní obslužnosti území regionální veřejnou dopravou je v odpovědnosti 

krajů.) 

 

Vyjádření MŽP: 

Rozvoj ekologických forem dopravy je zohledněn v platném i v připravovaném Plánu 

péče, kap. 7.2.1. Management přístupnosti území. Správa v roce 2009 získala grant z Cíle 

3 – (Česko-bavorská spolupráce) na podporu projektu Inovace projektu Zelené autobusy. 

Tento projekt Správa administruje již několik let. Grant je určen na podporu ekologické 

dopravy a uhrazení ztráty vzniklé autobusovému dopravci provozem linek hromadné 

dopravy během letních sezón v letech 2009 – 2011. Rozpočet projektu na 3 roky je cca 

6,8 mil. Kč. Po ukončení projektu je ale třeba zajistit další financování této ztrátové 

činnosti, což bude zřejmě vyžadovat změnu příslušné legislativy. Mimo výše uvedený 

projekt Správa vybudovala v roce 2009 2. úsek plánované páteřní Cyklostezky Gerlova 

Huť – Modrava, taktéž za významného přispění z programu Česko-bavorská spolupráce. 

Další úsek byl vybudován v roce 2010. 

Oblast „čisté mobility“ je jednou z prioritních oblastí aktualizované SPŽP ČR 2012-2020. 

Aktualizovaná SPŽP ČR 2012 – 2020 je základním strategickým dokumentem i pro 

přípravu budoucího programového období 2014+ pro oblast životního prostředí. Dne 15. 

8. 2012 byla aktualizovaná SPŽP ČR 2012-2020 odeslána na Úřad vlády se žádostí o její 

zařazení na program jednání vlády. 
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14. MD (70) SOB 2 Specifická oblast Beskydy; 

písm. b) 

Při tvorbě resortních dokumentů zohlednit 

specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat rozvoj ekologických forem 

dopravy, především na území intenzivně 

využívaných částí CHKO Beskydy, zejména 

veřejné hromadné dopravy pro rekreační 

využití oblasti. 

MŽP 

 

po dobu 

platnosti  

PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta: 

Viz stav plnění úkolu – v této tabulce pod p.č. 13. 

 

Vyjádření MŽP: 

V případě tvorby dokumentů MŽP budou tato specifika průběžně zohledňována. Oblast 

„čisté mobility“ je jednou z prioritních oblastí aktualizované SPŽP ČR 2012-2020. 

Aktualizovaná SPŽP ČR 2012 – 2020 je základním strategickým dokumentem i pro 

přípravu budoucího programového období 2014+ pro oblast životního prostředí. Dne 15. 

8. 2012 byla aktualizovaná SPŽP ČR 2012-2020 odeslána na Úřad vlády se žádostí o její 

zařazení na program jednání vlády. 

15. MD (71) SOB 3 Specifická oblast Jeseníky-

Kralický Sněžník; písm. b) 

Při tvorbě resortních dokumentů zohlednit 

specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat rozvoj ekologických forem 

dopravy, především na území intenzivně 

využívaných částí CHKO Jeseníky, zejména 

veřejné hromadné dopravy pro rekreační 

využití oblasti. 

 

 

MŽP 

 
po dobu 

platnosti  

PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta: 

Viz stav plnění úkolu – v této tabulce pod p. č. 13. 

 

Vyjádření MŽP: 

V případě tvorby dokumentů MŽP budou tato specifika průběžně zohledňována. Oblast 

„čisté mobility“ je jednou z prioritních oblastí aktualizované SPŽP ČR 2012-2020. 

Aktualizovaná SPŽP ČR 2012 – 2020 je základním strategickým dokumentem i pro 

přípravu budoucího programového období 2014+ pro oblast životního prostředí. Dne 15. 

8. 2012 byla aktualizovaná SPŽP ČR 2012-2020 odeslána na Úřad vlády se žádostí o její 

zařazení na program jednání vlády. V rámci realizace v příštím programovacím období 

EU (2014+) se počítá s přípravou Krajinného integrovaného plánu rozvoje (KIPR) pro 

toto území.  

16. MD (75) SOB 7 Specifická oblast Krkonoše-

Jizerské hory; písm. b) 

Při tvorbě resortních dokumentů zohlednit 

specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat rozvoj ekologických forem 

dopravy, především na území národního parku 

a CHKO, zejména veřejné hromadné dopravy 

pro dojížďku za prací, službami a rekreací a 

dále rozvíjet síť cyklistických a turistických 

tras.  

 

 

MŽP 

 
po dobu 

platnosti 

 PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta: 

Viz stav plnění úkolu – v této tabulce pod p. č. 13. 

 

Vyjádření MŽP: 

Správa KRNAP průběžně při tvorbě rezortních dokumentů podporuje a preferuje 

ekologické formy dopravy. 

Síť cyklistických a turistických tras je již vytvořena, ale nadále se vylepšuje a precizuje. 

Oblast „čisté mobility“ je jednou z prioritních oblastí aktualizované SPŽP ČR 2012-2020. 

Aktualizovaná SPŽP ČR 2012 – 2020 je základním strategickým dokumentem i pro 

přípravu budoucího programového období 2014+ pro oblast životního prostředí. Dne 15. 

8. 2012 byla aktualizovaná SPŽP ČR 2012-2020 odeslána na Úřad vlády se žádostí o její 

zařazení na program jednání vlády. 
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17. MD (75) SOB 7 Specifická oblast Krkonoše-

Jizerské hory; písm. c) 

Prověřit reálné možnosti posílení kapacity 

dopravních cest navazujících na dálnice a 

rychlostní komunikace ze směru od Prahy, 

Hradce Králové a Liberce.  

 

 

MŽP 

 

do roku 2011 Vyjádření garanta: 

Dopravní obsluhu území zajišťují silnice I/14, I/16, I/35 a I/37. Rozhodující význam pro 

posílení kapacity silniční sítě v oblasti bude mít plánovaná R 35, na jejíž severní variantě 

se dohodly MD, MŽP a dotčené kraje.   

Úkol je splněn. 

Vyjádření MŽP: 

Síť silnic navrženou v ÚPD považuje MŽP za dostatečnou. 

S ohledem na vymezení článku PÚR  MŽP navrhuje zásadní zvýšení kvality železničních 

tras do vstupních lokalit Krkonoš a Jizerských hor z okolních spádových aglomerací 

(Lbc, Pha, HK-Pce), které mohou převést rekreační dopravu z aut na železnici, a to i 

hledáním nových tras, např. Dvůr Králové n. L. – Hostinné.  

 

Vyjádření Libereckého kraje: 

ZÚR LK vymezily příslušné dopravní koridory. Jedná se např. o koridor D07 a D08. 

 

18. MD (83) VR1  

Prověřit reálnost, účelnost a požadované 

podmínky územní ochrany koridorů VRT, 

včetně způsobu využití vysokorychlostní 

dopravy a její koordinace s dalšími dotčenými 

státy a navazující případné stanovení 

podmínek pro vytvoření územních rezerv. 

 

MMR 

 

MŽP 

 

dotčené kraje  

 

 Vyjádření garanta: 

Koncepce VRT je prověřována studiemi proveditelnosti jednotlivých tras. Současně je 

prováděna revize konceptu VRT v zájmu rozšíření využitelnosti nových tratí vysokých 

rychlostí i pro meziregionální spojení umožňující plošnou dopravní obsluhu území. 

Studie příležitostí řeší záměr tratí rychlého spojení – novou koncepci, která bude mj. 

posouzena v procesu SEA a předložena vládě ke schválení. 

Úkol je v řešení, předpoklad plnění 31. 12. 2015. 

Úkol v řešení. 
 

19. MD (85) C-E 551 

Vyhodnotit a vybrat koridor včetně 

dohodnutého předávacího bodu s rakouskou 

stranou. Zajistit vyhledání železničního 

koridoru dvoukolejné trati a její výběr pro 

maximální zátěžové dopravní proudy osobní i 

nákladní dopravy. 

Jihočeský kraj 

 
rok 2009 Vyjádření garanta: 

Pro úsek Č. Budějovice –st.hr. ČR/Rakousko je na české straně (spolupráce MD + 

Jihočeský kraj) ukončena vyhledávací studie trasy nové dvoukolejné trati pro rychlost 

200 km/hod. S rakouským MD je dohodnuto, že po dokončení modernizace IV. 

tranzitního železničního koridoru se bude otázka realizace bilaterálně řešit. Otázka 

přechodového bodu je dohodnuta. (Potvrzeno vyjádřením Jihočeského kraje). 

 

Úkol je splněn. 

Vyjádření Jihočeského kraje: 

Koridor C-E 551 je vymezen v ZÚR JčK jako záměr D3. 
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20. MD (88) C-E 61 

Připravit podklady pro územní změny nutné 

k realizaci rozvojového záměru. 

 rok 2010 Vyjádření garanta: 

Zpracována studie SŽDC Brno-Havl. Brod-Kolín. Modernizace tratě se předpokládá 

z velké části ve stávajícím koridoru, lokální přeložky navrhovány pouze v úseku Světlá 

nad Sázavou – Čáslav.  

Další studie Kolín-Lysá n.L.-Všetaty-Ústí n.L.-Děčín východ-st.hr. SRN. 

Uplatněno v ZÚR kraje. 

 

Úkol je splněn. 

Vyjádření Ústeckého kraje: 

C-E 61 - Koridor konvenční železniční dopravy Děčín - Nymburk - Kolín, úsek koridoru 

tratě ČD 072 na území ÚK. Tento koridor nebyl v rámci zpracování ZÚR ÚK vymezen - 

u kompetentních orgánů bylo zjištěno, že na území ÚK  nejsou známy rozvojové záměry 

týkající se tohoto koridoru, které by vyvolaly územní dopady nadmístního významu.  

 

21. MD (89) ŽD 1 

Prověřit proveditelnost rozvojového záměru. 

 rok 2010 

 

Navrhuje se 

posun termínu 

na 31. 12. 2015. 

 

Vyjádření garanta: 

Modernizace trati č. 300 Brno – Přerov je prioritním úkolem v rámci nové koncepce 

železničních tratí rychlého spojení a má být součástí OPD. Studie modernizace se 

z důvodu vysokých nákladů potýká s problémem prokázání ekonomické efektivnosti 

záměru. Nepředpokládají se zásadní územní ani směrové změny. Součástí záměru je 

i modernizace trati Kojetí – Kroměříž – Hulín. 

Pro trať Otrokovice – Zlín – Vizovice (SK) je zpracována studie zdvojkolejnění 

a elektrizace. Na základě požadavku Zlínského kraje a města Zlína je záměr zatím 

ukončen ve stanici Zlín-střed. Pro tento úsek jsou v plánu  SFDI vyčleněny l. 2014-2016 

konkrétní finanční částky na výkupy pozemků. 

Na základě dohody mezi MD a Zlínským krajem byla v rámci aktualizace ZÚR ZK 

zpracována územní studie prodloužení železničního spojení na Slovensko. Studie byla, 

dle sdělení ZK, předána na MMR. 

Navrhuje se prodloužení termínu do 31. 12. 2015. 

Úkol v řešení. 

 

22. MD (90) ŽD 2 

Prověřit proveditelnost rozvojového záměru. 

 rok 2010 Vyjádření garanta: 

Záměr je připraven, realizaci brání nedostatek finančních prostředků. 

Úkol je splněn. 
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23. MD (91) ŽD 3 

Připravit podklady pro územní změny nutné 

k realizaci rozvojového záměru. 

 rok 2010 Vyjádření garanta: 

Požadavky na modernizaci prověřeny ve studii MD „Koncepce železniční 

sítě celostátního významu v oblasti severozápadních a přilehlé části středních Čech“. 

Studie nyní prochází připomínkami, po jejím projednání budou uplatněny územní nároky. 

Zahájení stavby se nepředpokládá před r. 2018. 

Úkol je splněn. 

Vyjádření Ústeckého kraje: 

V ZÚR je územní ochrana zajištěna vymezeným koridorem želez. tratě č. 140 a č. 130 

Klášterec n. O. – Ústí n. L., optimalizace jako VPS-i. Šířka koridoru je stanovena 250 m. 

 

24. MD (92) ŽD 4 

Připravit podklady pro územní změny nutné 

k realizaci rozvojového záměru. 

 

 rok 2010 Vyjádření garanta: 

Zpracována studie SŽDC. Modernizace tratě se předpokládá z velké části ve stávajícím 

koridoru.  

Optimalizace a elektrizace je dokončena na úseku Č.Budějovice-Č.Velenice. Tím je 

vytvořen ucelený přepravní směr st.hr. Rakousko-Č.Velenice-Č.Budějovice-Plzeň-Cheb-

st.hr.SRN pro vedení přímých vlaků v elektrické trakci. 

Úkol je splněn. 

Vyjádření Jihočeského kraje: 

Koridor ŽD 4 je vymezen v ZÚR JčK jako záměr D14. 

25. MD (93) ŽD 5 

Připravit podklady pro územní změny nutné 

k realizaci rozvojového záměru. 

 

 rok 2009 Vyjádření garanta: 

Optimalizace trati České Velenice-Veselí nad Lužnicí je v rámci přípravy rozdělena do 

dvou staveb. První stavba zahrnuje optimalizaci žst. Č. Velenice a výstavbu napájecí 

linky. Tato stavba je v realizaci. Druhá stavba zahrnuje optimalizaci traťového úseku Č. 

Velenice-Veselí nad Lužnicí, investiční náklady se odhadují na 4 mld. Kč. Realizace bude 

zahájena v závislosti na výši finančních zdrojů přidělených rozpočtem SFDI. Zatím není 

předpoklad zahájení do r. 2013. Podklady pro případné územní změny jsou připraveny. 

 

Úkol je splněn. 

Vyjádření Jihočeského kraje: 

Koridor ŽD 5 je vymezen v ZÚR JčK jako záměr D15. 
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26. MD (94) ŽD 6 

Připravit podklady pro územní změny nutné 

k realizaci rozvojového záměru. 

 rok 2009 Vyjádření garanta: 

K realizaci investičního záměru v koridoru Plzeň-Česká Kubice-st.hr. ČR/SRN se 

zpracovává investiční záměr a je zpracována územně technická studie, která je podkladem 

pro územní změny ve smyslu úkolu PÚR ČR 2008. 

Úkol je splněn. 

27. MD (95) ŽD 7 

Připravit podklady pro územní změny nutné 

k realizaci rozvojového záměru. 

 

 rok 2011 

 

Navrhuje se 

posun termínu  

do konce 

 roku 2015. 

 

Vyjádření garanta: 

Optimalizace trati Česká Třebová – Brno vč. směrových úprav v zájmu zvýšení rychlosti 

a zkrácení jízdní doby bude – po dohodě s KrÚ Jm kraje – řešena územní studií v rámci 

zpracování ZÚR JmK.  

Předpoklad plnění -  rok 2015. 

Úkol v řešení. 

 

28. MD (109) R55 

Prověřit proveditelnost rozvojového záměru 

v úseku R55 Břeclav – st. hranice.  

MŽP 

 

Jihomoravský 

kraj 

 

 

rok 2010 Vyjádření garanta:  

Čl.(109) PÚR – Prověřit proveditelnost rozvojového záměru v úseku R55 Břeclav – st. 

hranice.  

Proveditelnost byla posuzována: 

 ° ve vztahu k životnímu prostředí –  

Varianty R 55, vycházející ze stávající dálniční křižovatky D 2 Břeclav (exit 48): 

 vedení trasy přes území navržené evropsky významné lokality CZ0624119 Soutok-

Podluží, chráněné soustavou NATURA 2000, jižně Břeclavi; 

 vedení trasy přes území vyhlášené Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, chráněné 

soustavou NATURA 2000, jižně Břeclavi;  

 přechod trasy přes území Lednicko-valtického areálu, chráněného organizací 

UNESCO, jižně Břeclavi;  

 přechod trasy přes území lužních lesů, situovaných mezi Poštornou a státní hranicí 

s Rakouskem, které představují nejvýznamnější lokalitu svého druhu ve střední 

Evropě – bylo zde zjištěno např. 850 druhů hub, 40 původních dřevin, 259 druhů 

ptáků (hnízdí zde i několik párů vzácných čápů černých), celá řada vzácných druhů 

hmyzu (např. mravenec lužní) atd.;   

 problematické splnění hlukových limitů z důvodu průchodu trasy přes zastavěnou 

část města Břeclavi; 

 trasa není zahrnuta v ÚP města Břeclavi. 

 

Varianty R 55, vycházející z výhledové křižovatky na R 55 MÚK Hrušky: 

 vedení trasy přes území navržené evropsky významné lokality CZ0624119 Soutok-
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Podluží, chráněné soustavou NATURA 2000, jižně Břeclavi;  

 vedení trasy přes území vyhlášené Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, chráněné 

soustavou NATURA 2000, jižně Břeclavi; 

 přechod trasy přes území Lednicko-valtického areálu, chráněného organizací 

UNESCO, jižně Břeclavi; 

 přechod trasy přes území lužních lesů, situovaných mezi Poštornou a státní hranicí 

s Rakouskem, které představují nejvýznamnější lokalitu svého druhu ve střední 

Evropě – bylo zde zjištěno např. 850 druhů hub, 40 původních dřevin, 259 druhů 

ptáků (hnízdí zde i několik párů vzácných čápů černých), celá řada vzácných druhů 

hmyzu (např. mravenec lužní) atd.;  

 průchod trasy přes podzemní zásobníky plynu, situované severovýchodně od dálnice 

D 2 na území obcí Tvrdonice a Kostice; 

 vyvolaná výstavba nové křižovatky na dálnici D 2 při současném zrušení stávající 

MÚK D 2 se silnicí I/55 (exit 48); 

 trasa není zahrnuta v ÚP dotčených obcí (Hrušky, Tvrdonice, Kostice, Břeclav). 

° ve vztahu k přeshraniční návaznosti - rakouská  strana na jednání 23.11.2009 potvrdila  

vedení  dálnice  A 5  na  hraniční  přechod  Mikulov / Drasenhofen, tzn. R52 (zákon  

Bundesstrassengesetz z roku 1971 ve znění z roku 1999 - BLBL 182/1999 - novelou 

Bundesstrassenübestragungsgesetz, BGBI I 50/2002). Mezivládní  dohoda  o  propojení  

byla  v  souladu  s  vládním  usnesením  č. 891  ze  dne     9. července  2008  podepsána  

dne  23. ledna  2009  ve  Vídni.   

Podkladem pro jednání vlády, která přijala usnesení ze dne 6.10.2010 č. 713, potvrzující 

R 52 a obchvat Břeclavi silnicí I/55 ve dvoupruhovém uspořádání byla vyhledávací studie 

R55 Břeclav (D2) – hranice ČR/Rakousko z 01/2008 a komparativní studie R52 

Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/Rakousko a R55 Břeclav (D2) – hranice 

ČR/Rakousko z 07/2008. 

Zástupci MD, MŽP, MMR a JmK (za účasti zástupce Děti Země) na jednání dne 22. 11. 

2011 odsouhlasili splnění úkolu. Pro aktualizaci PÚR navrhli přeformulovat „vymezení“ 

R55 s ukončením – Břeclav (D2), tj. vypustit „- hranice ČR (- Wien)“. 

 

Úkol je splněn. 
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Vyjádření MŽP: 

Silnice I/55 v úseku D2 - Poštorná ve dvoupruhovém uspořádání byla pod názvem 

záměru "Silnice I/55, Břeclav - obchvat" podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se 

závěrem, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. 

 

29. MD (112) S3 

Prověřit proveditelnost rozvojového záměru, 

v úseku Nová Hospoda – Strakonice prověřit 

účelnost řešení kapacitní silnice jako R.  

MŽP 

 

Jihočeský kraj 

(zodpovědný 

za prověření 

účelnosti 

řešení v úseku 

Nová 

Hospoda – 

Strakonice) 

 

 

 

 

 

rok 2010 Vyjádření garanta: 

Zástupce MD jmenován do pracovní skupiny Jihočeského kraje. (Složení skupiny: Ing. 

Pavel Vondrys, starosta města Strakonice, Ing. Yvona Krchová, MD, Martin Robeš, 

MŽP, odbor udržitelné energetiky a dopravy, Ing. Petr Slezák, MŽP, odbor posuzování 

vlivů na ŽP, Ing. Vít Procházka, MMR, odbor územního plánování, Ing. Radek Mátl, 

ŘSD, generální ředitelství, Ing. Mária Čejková, KÚ, ODSH, Ing. Zdeněk Klimeš, KÚ, 

OZZL a Ing. arch. Radek Boček, KÚ JČK, OREG.). 

V rámci přípravy novelizace (2009) kategorizace silniční a dálniční sítě ČR do r. 2040 

nebyla prokázána potřeba vybudovat úsek silnice I/4 v úseku Nová Hospoda-Strakonice 

ve čtyřpruhovém šířkovém uspořádání. 

Úkol je splněn. 

Vyjádření MŽP: 

Hodnotící studie byla dokončena. Na závěrečném jednání pracovní skupiny dne 1. 12. 

2010 byl přijat většinový názor, že v současné době není účelné řešit přestavbu silnice I/4 

v tomto úseku v parametrech rychlostní silnice. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena 

varianta D2 dle hodnotící studie. Je nutné řešit obchvat Strakonic ve vzdálenější 

alternativě. Technicky je rychlostní silnice proveditelná a k prověření možnosti její 

realizace je třeba se vrátit v rámci dalších aktualizací PÚR. 

Studium GIS podkladů MŽP neukázalo žádné potenciální střety případné čtyřpruhové 

silnice s chráněnými zájmy ŽP. 

 

30. MD (119) S10 

Prověřit proveditelnost rozvojového záměru 

s ohledem na minimalizaci dopadu na životní 

prostředí. 

 

 

 

 

MŽP 

 

 

rok 2010 Vyjádření garanta: 

Trasa silnice I/13 v úseku K. Vary-Ostrov-Klášterec n. O. -Kadaň-Chomutov je 

dlouhodobě územně stabilizovaná. Jednotlivé plánované úseky byly vyhodnoceny 

v procesu EIA (Smilov-Stráž n. O. -Boč a Klášterec n. O. - Chomutov). V současné době 

se zadává Dokumentace EIA na obchvat Klášterce n. O. 

Úkol je splněn. 

Vyjádření MŽP: 

Z pohledu MŽP je trasa v údolí Ohře relevantní vzhledem k výskytu  EVL a PO. 
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Stanoviska EIA a Natura 2000 jsou vydána souhlasná pro varianty P1 a P1-alternativa.  

Od 6. 6. 2008 na základě nových skutečností probíhá nový proces EIA k posouzení 2 

levobřežních variant, který vede KÚ KVK. 

ZZŘ byl vydán dne 3. 7. 2008 (kód záměru KVK345 - „Přeložka silnice I/13 v úseku 

Ostrov - Smilov“ ). V současné době se zpracovává dokumentace. 

Vyjádření Ústeckého kraje: 

Územní ochrana zajištěna v ZÚR ÚK koridorem silnice I/13, úsek Chomutov průtah III. 

stavba – Klášterec n. O., zkapacitnění, vymezeným jako VPS – e9 (šířka koridoru je 200 

m) a koridorem silnice I/13 v úseku Klášterce nad  Ohří,obchvat, vymezeným jako VPS-

PK2 (šířka koridoru je 100-900 m). 

 

31. MD (120) S11 

Prověřit proveditelnost rozvojového záměru 

s ohledem na minimalizaci dopadu na životní 

prostředí.  

MŽP 

 

 

rok 2009 

 

Úkol byl splněn 

v roce 2010.  

 

Vyjádření garanta: 

Uvedenou část silnice I/13 lze rozdělit na tři prověřované úseky s různou úrovní 

rozpracovanosti a územní ochrany. 

V úseku D8-Děčín byla nalezena varianta přeložky silnice I/13, která splňuje normové 

parametry silnice I. třídy, splňuje požadavky města na dopravní napojení města Děčín. 

Varianta řeší ochranu všech složek životního prostředí a je odsouhlasena Správou CHKO 

Labské pískovce i CHKO České Středohoří. 

Úsek Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Nový Bor je stabilizován souhlasným 

stanoviskem EIA, které nemá časově omezenou platnost. 

Další stupeň projektové přípravy není zatím zajišťován. 

Problémem je jeho délka a nemožnost výstavby po etapách. 

Úsek Rynoltice – Lvová byl opakovaně prověřován v procesu EIA, který byl ukončen 25. 

1. 2010. 

V rámci širšího koridoru lze trasu považovat za stabilizovanou. 

Trasa přeložky I/13 navazuje na připravovanou přeložku silnice I/9 kolem Č. Lípy a 

Nového Boru. 

Úkol je splněn. 

Vyjádření MŽP: 

MŽP ve spolupráci se SCHKO České středohoří a externím projektantem vyhledalo 

environmentálně přijatelnou trasu silnice I/13 v úseku Děčín – D8 a přípravný proces 

předalo zpět do gesce MD a ŘSD, včetně následného procesu EIA. 

V roce 2010 proběhla další pracovní jednání a studijní práce, které garantuje MD a které 

nalezenou trasu dopracovaly. 
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Vyjádření Ústeckého kraje: 

Územní ochrana je v  ZÚR ÚK zajištěna vymezením koridoru silnice I/13, úsek Knínice 

(D8) -Martiněves - hranice města Děčín a koridorem přeložky silnice I/13, úsek Děčín -

Benešov nad Ploučnicí - hranice ÚK. Koridory jsou sledovány jako VPS - PK3 (šířka 

koridoru 125-400 m) a VPS - PK4 (šířka koridoru 100-500 m). Na území města Děčína je 

PÚR zpřesněna stanovením úkolu č. ÚP7, tzn. na území města Děčín prověřit a územně 

vymezit koridor navazující přeložky silnice I/13 jako VPS v rámci ÚPD města.  

 

Vyjádření Libereckého kraje:  

Územní ochrana zajištěna koridorem sil. I/13, úsek Svor – Nový Bor – Manušice – 

hranice LK s ÚK. 

 

32. MD (121) R43 

Prověřit proveditelnost rozvojového záměru. 

MŽP 

 

Jihomoravský 

kraj 

 

Pardubický 

kraj 

 

rok 2010 Vyjádření garanta: 

Čl. (121) PÚR – úkol: Prověřit proveditelnost rozvojového záměru R43 Brno – 

Svitavy/Mor. Třebová. 

 

Proveditelnost obou variant (Svitavy/Mor. Třebová) byla posouzena samostatnou studií, 

která prokázala u varianty Svitavy závažný střet s jímacím územím březovského 

vodovodu, který je rozhodujícím zdrojem pitné vody pro Brno, dále střet s dobývacím 

prostorem lupkového lomu Březinka východně od obce Horákova Lhota. 

 

Studie doporučila, aby nadále byla sledována varianta vedená směrem k připojení na R 35 

v prostoru Starého Města u Moravské Třebové. 

Na základě výsledků studie byla dne 16. 9. 2010 mezi MD a MŽP uzavřena dohoda o 

dalším sledování varianty Mor. Třebová. 

 

Úkol je splněn. 
Vyjádření MŽP: 

MŽP se zúčastnilo výrobních výborů vyhledávací studie varianty směr Svitavy a dodalo 

všechny potřebné podklady. 
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33. MD (123) VD1; písm. a) 

Prověřit reálnost a účelnost splavnění a potřeb 

zlepšování parametrů vodních cest 

využívaných včetně případného stanovení 

podmínek pro vytvoření územních rezerv. 

MŽP 

 

do roku 2010 Vyjádření garanta: 

Ustanovení  § 4 až § 8 zák. č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě určují ve shodě s 

Evropskou dohodou o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu 

(AGN) rozměry plavební dráhy, plavebních komor a podjezdných výšek mostů. Tam kde 

vodní cesta parametry nesplňuje, MD odpovědné za rozvoj a modernizaci vodních 

cest dopravně významných, v souladu s dopravní politikou prostřednictvím organizační 

složky státu - ŘVC ČR postupně zajišťuje, aby předepsané parametry vodní cesta 

splňovala. 

Účelnost zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi byla prokázána jako podmiňující 

pro rozvoj plavby na labsko-vltavské vodní cestě a záchranu přeshraniční vodní dopravy. 

 

Úkol je splněn. 

Vyjádření MŽP: 

Reálnost zlepšování parametrů splavnosti Labe a stanovení podmínek pro vytvoření 

územních rezerv závisí na ovlivnění limitů ochrany přírody, což je už od r. 2005 

předmětem posouzení EIA. Posouzení vede MŽP, takže lze říci, že tím současně plní úkol 

PÚR. 

 

Vyjádření Ústeckého kraje: 

V ZÚR ÚK se úsek koridoru vodní dopravy VD1 Labe: Pardubice-hranice ČR na území 

Ústeckého kraje dělí na 2 části a je řešen: 

vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinár. významu v úseku hranice okresu Děčín 

– státní hranice ČR/SRN  jako návrh VD1 a koridoru  pro Zlepšení plavebních podmínek 

Labe v úseku Ústí n.L. –Střekov –hranice okresu Ústí n. L. jako návrh VD1/SHP  (šířka 

koridorů je vymezena šíří vodního toku). 

34. MD (123) VD1; písm. b) 

Prověřit možnosti minimalizace dopadů 

splavnění na životní prostředí. 

 

MŽP 

 
do roku 2010 

 

 

Navrhuje se 

posun termínu 

do 31. 12. 2018 

 

 

  

Vyjádření garanta: 

Labská vodní cesta, úsek Pardubice – hranice ČR/SRN, je dlouhodobě řešeným 

problémem v zájmu zlepšení plavebních podmínek. K prioritním stavbám rozvoje této 

vodní cesty patří plavební stupeň Děčín a plavební stupeň Přelouč II. Problémem je střet 

se soustavou Natura 2000 a dopady na životní prostředí. Od r. 2009 se nedaří najít s 

ochránci přírody soulad při hledání a vytvoření náhradní lokality za EVL, která by byla 

stavbou dotčena. Od r. 2010, kdy byla dokumentace předložena MŽP, probíhá proces 

EIA.  

Úkol v řešení. 
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35. MD (124) VD2 

Prověřit reálnost potřeb zlepšování parametrů 

vodních cest využívaných. 

 

 

 

 do roku 2010 Vyjádření garanta: 

Dtto jako u čl. (123) písm. a). Vltava je od Mělníka do Třebenic vodní cestou dopravně 

významnou využívanou, IV. klasifikační třídy. Předpoklad využití pro přepravu 

nadrozměrných komponentů. 

 

Úkol je splněn. 

 

36. MD (128) VD6 

Prověřit potřeby plavebních úseků ve 

spolupráci s kraji. 

MŽP 

 

dotčené kraje 

 

rok 2012 

 

 

Po dohodě MD a MMR byl článek (128) vypuštěn. 

 

 

37. MD (129) KD1 

Prověřit možnosti propojení na 

modernizovanou trať v SRN do Zittau.  

 rok 2010 

 

Navrhuje se 

posun termínu 

na 31. 12. 2015. 

 

Vyjádření garanta: 

Železniční spojení mezi Prahou a Polskou republikou je prověřováno variantně směrem 

na Liberec a Hradec Králové. 

Studie  Praha - Liberec(PR) je ve fázi dokončování, připravena pro veřejné projednání. 

Studie variantně posuzuje zejména spojení mezi Prahou a Mladou Boleslaví v zájmu 

rozšíření regionální a meziregionální dopravní obsluhy území.  

Navrhuje se prodloužení termínu do 31. 12. 2015. 

 

Úkol v řešení. 

 

38. MD (130) Veřejná logistická centra (VLC) 

Spolupráce s kraji na výběru konkrétních 

lokalit v rámci pořizování ZÚR.  

MŽP 

 

MPO 

 

MMR 

 

MZe 

 

 ve spolupráci 

s příslušnými 

kraji 

 

 

 

 

rok 2010 

 

Úkol plněn 

průběžně. 

 

Vyjádření garanta: 

V souvislosti s nově schválenou evropskou Politikou TEN-T, která zavádí kategorii 

veřejných terminálů nákladní dopravy, byla navržena pro aktualizaci PÚR ČR úprava 

názvu příslušného článku. 

Z pohledu stávající PÚR ČR 2008 plní MD úkol průběžně vymezováním vhodných 

lokalit ve spolupráci s kraji při zpracování, příp. aktualizaci ZÚR. 

 

Úkol průběžně plněn. 
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39. MŽP Usnesení vlády č. 929/2009 

Bod IV.6. 

Vláda ukládá: 

ministru životního prostředí navrhnout vládě 

do 31. prosince 2010 ve spolupráci 

s ministrem pro místní rozvoj, hejtmany a 

primátorem hlavního města Prahy vytvoření 

územních rezerv potřebných pro dopracování 

a stabilizaci systému velkoplošných 

chráněných území s cílem posilovat 

ekologickou stabilitu území.  

MMR 

 

všechny kraje 

a hl.m.Praha 

 

 

do 

 31. 12. 2010 

 

 

Úkol byl zrušen 

na základě 

usnesení vlády 

ČR 

 č. 822 ze dne 

9. 11. 2011. 

Vyjádření garanta: 

MŽP za účelem plnění úkolu sestavilo pracovní skupinu ze zástupců jednotlivých krajů, 

hl. m. Prahy, MMR a AOPK ČR. Uskutečnila se čtyři jednání, přičemž pracovní skupina 

došla k závěru, že řešením zadaného úkolu bude vytvoření podkladu pro návrh nových a 

rozšíření stávajících specifických oblastí formou vymezení dvou typů ploch v rámci 

území ČR, a to oblastí se specifickými přírodními problémy a oblastí se specifickou 

přírodní hodnotou, tento podklad bude sloužit při aktualizaci PÚR. 

Na základě diskuze v rámci uskutečněných jednání, odborné analýzy AOPK ČR, návrhů 

krajů a kriterií dohodnutých v rámci pracovní skupiny byl zpracován návrh materiálu do 

vlády ("Podklad pro návrh nových a rozšíření stávajících oblastí v rámci aktualizace 

Politiky územního rozvoje ČR"). MMR vyjádřilo nesouhlasné stanovisko ke způsobu 

řešení navrženém v tomto materiálu - řešení formou využití institutu specifických oblastí. 

Ze strany MŽP bylo požádáno o prodloužení termínu pro předložení materiálu vládě - 

termín byl oficiálně posunut na 30. června 2011. Proběhlo jednání mezi zástupci MŽP a 

MMR s cílem dosáhnout dohody. Dohody nebylo dosaženo. Plnění úkolu bylo usnesením 

vlády č. 575/2011 posunuto na 31. 3. 2012. Porada vedení MŽP rozhodla, že tento úkol 

bude zrušen, resp. připraven návrh usnesení vlády, kterým vláda tento úkol zruší. Tento 

postup byl dle požadavku porady vedení projednán s MMR, které s uvedeným souhlasilo 

a návrh na zrušení úkolu podpořilo. V daném termínu tak byl předložen vládě v tomto 

smyslu návrh usnesení. 

Výsledek: 

Vláda ČR svým usnesením č. 822 ze dne 9. 11. 2011 schválila změnu usnesení vlády ze 

dne 20. 7. 2009 č. 929, kterou byl úkol "navrhnout vládě ve spolupráci s ministrem pro 

místní rozvoj, hejtmany a primátorem hl. m. Prahy vytvoření územních rezerv potřebných 

pro dopracování a stabilizaci systému velkoplošných chráněných území s cílem posilovat 

ekologickou stabilitu území" zrušen. 

Úkol byl zrušen. 
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40. MŽP Usnesení vlády č. 929/2009 

Bod IV.7. 

Vláda ukládá: 

ministru životního prostředí připravit ve 

spolupráci s ministry pro místní rozvoj a 

dopravy a vládě do 31. prosince 2010 

předložit návrh systémového řešení 

prostupnosti krajiny s ohledem na řešení její 

fragmentace stávajícími a připravovanými 

stavbami dopravní infrastruktury.   

MMR 

 

MD 

 

 

do  

31. 12. 2010 

 

 

 

Vyjádření garanta: 

 

Úkol byl zrušen usnesením vlády č. 221 ze dne 27. března 2013. 

 

. 

41. MŽP Usnesení vlády č. 929/2009 

Bod IV.8. 

Vláda ukládá: 

ministru životního prostředí zajišťovat ve 

spolupráci s ministry pro místní rozvoj, 

zemědělství, hejtmany a primátorem hlavního 

města Prahy při uplatňování Politiky 

územního rozvoje České republiky 2008 

provázanost ochrany zemědělského půdního 

fondu, protipovodňové ochrany a přírodě 

blízkých opatření k adaptaci na změny 

klimatu.  

 

MMR 

 

MZe 

 

 všechny kraje 

 a hl.m.Praha 

 

 

po dobu 

platnosti 

PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta: 

Dne 10. 11. 2010 vláda přijala usnesení č. 799 Koncepce řešení problematiky ochrany 

před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření, 

která obsahuje konkrétní úkoly s gescí a termínem plnění. Z již proběhlých termínů bylo 

splněno vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, zajištění dostatečného 

množství státní půdy pro realizaci protipovodňových opatření včetně pozemkových úprav 

s vodohospodářskými a protierozními opatřeními. Ostatní úkoly se postupně řeší nebo 

budou řešit v rámci procesu plánování v oblasti vod, příp. individuálně. 

 

Úkol je průběžně řešen ve smyslu usnesení vlády č. 799/2010. 

 

 

Vyjádření Libereckého kraje: 

Výstupy tohoto úkolu mají nejspíš přímý dopad do agend orgánů ochrany ZFP a 

vodohospod. orgánů. 

 

Vyjádření MZe: 

K plnění tohoto úkolu přispívá i Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, neboť jsou 

v rámci osy II tohoto programu implementována opatření zaměřená na protierozní 

ochranu a na vhodné používání zemědělského půdního fondu, jejichž cílem je ochrana 

jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů, a zároveň jsou implementována 

opatření přispívající ke zmírňování klimatických změn.  
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42. MPO (73) SOB 5 Specifická oblast Mostecko 

Při tvorbě resortních dokumentů zohlednit 

specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat znovuvyužití rekultivovaných 

ploch po těžbě. 

MŽP 

 

MMR 

 

MZe 

 

po dobu 

platnosti 

 PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta: 

V rámci činnosti meziresortní komise k řešení ekologických škod (garant MPO) jsou 

podporována území postiženého důlní činností a jsou vytvořeny předpoklady pro jejich 

začlenění do celkového krajinného rázu regionu, ale i pro rozvoj nových netradičních 

odvětví mj. i v oblasti využití volného času, turistiky a cestovního ruchu.  

Revitalizační projekty se zaměřují převážně na revitalizaci vodních toků, přípravu území 

pro budoucí využití (sportoviště, bytovou výstavbu, výstavbu průmyslových zón), 

projektů rekonstrukcí nebo obnovy těžbou zrušených komunikací a výstavbu cyklostezek. 

43. MPO (143) E4b 

Prověřit účelnost a reálnost rozvojového 

záměru včetně případné plochy pro umístění 

vodní nádrže. 

MZe 

 

MŽP 

 

dotčené 

správní úřady 

  

příslušné 

kraje 

 

rok 2011 

 

 

 úkol splněn 

v roce 2013  

 

Vyjádření garanta: 

Pro řešení úkolu prověření účelnosti a reálnosti rozvojového záměru byla MPO 

zpracována a následně relevantními subjekty připomínkována studie s cílem poskytnout 

podklady k odbornému posouzení. Na základě závěrů studie lze konstatovat, že účelnost a 

reálnost rozvojového záměru byla prokázána. V rámci studie byl potvrzen zájem 

možného investora o dlouhodobou územní ochranu ploch pro případnou realizaci velkého 

energetického zdroje, který je v souladu s posledním návrhem aktualizace SEK z roku 

2013 a který reflektuje potřebu náhrady starých uhelných elektráren. V rámci studie byly 

identifikovány některé především environmentální a vodohospodářské aspekty, které 

budou muset být řešeny v budoucnosti při přípravě konkrétního projektového záměru, 

avšak žádný z nich nemá vylučující charakter pro výstavu elektrárny. 

Úkol je splněn. 

 

44. MPO (169) Sk1; písm. a) 

Upřesnit vymezení a stanovit podmínky 

územní ochrany v lokalitách s vhodnými 

vlastnostmi pro vybudování úložiště, které v 

nich budou uplatňovány do doby provedení 

výběru dvou nejvhodnějších lokalit. 

 

 

 

Správa 

úložišť 

radioaktivních 

odpadů 

 nejpozději 

rok 2009 

 

 

 

Vyjádření garanta: 

MPO dopisem ministra průmyslu a obchodu ze dne 22. 12. 2009 č.j. 

45873/2009/03300/01000, informovalo o vymezení  možných lokalit s vhodnými 

vlastnostmi pro vybudování úložiště. MPO ve spolupráci se Správou úložišť 

radioaktivních odpadů zpracovalo materiál „Plnění úkolu z Politiky územního rozvoje ČR 

2008 v části 6, k bodu Odpadové hospodářství (169) Sk1“.  Společně s vymezeným 

územím byly stanoveny i podmínky územní ochrany v lokalitách pro vybudování 

úložiště.  Vzhledem k postupu prací s hledáním vhodné lokality pro hlubinné úložiště byl 

tento materiál postupně aktualizován. Poslední aktualizace byla ke dni 20. 9. 2012. 

S materiálem byli obeznámeni členové Konzultačního výboru pro zpracování PÚR ČR (v 

červnu 2010 a v listopadu 2012.) 

Úkol je splněn. 
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45. MPO (169) Sk1; písm.  ba) a bb)  

ba) Provést výběr dvou nejvhodnějších lokalit 

pro realizaci hlubinného úložiště do roku 

2015, a to za účasti dotčených obcí. 

(Geologické práce v šesti zkoumaných 

lokalitách dle UV ČR ze dne 2. 6. 2004 č. 550 

jsou pozastaveny do roku 2009.) 

bb) stanovit podmínky územní ochrany ve 

dvou vybraných nejvhodnějších lokalitách.  

 

Správa 

úložišť 

radioaktivních 

odpadů 

nejpozději rok 

2015 

Posun termínu  

do konce  

roku 2018  

(na základě 

usnesení vlády 

č. 955 ze dne 

 20. 12. 2012). 

 

Reálný termín: 

po roce 2018 

Vyjádření garanta:  

Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR ukládá zařadit dvě kandidátní lokality do 

územních plánů do roku 2015. S ohledem na pozastavení prací výběru lokality do roku 

2009, dále z důvodu schválení motivačních nástrojů pro obce až v roce 2011 a v 

neposlední řadě i vzhledem k hledání konsensu a porozumění s dotčenými obcemi k 

jejich zapojení do výběru lokality, je reálné provedení výběru dvou kandidátních lokalit 

až po roce 2018. Posun tohoto termínu neovlivní výběr finální lokality do roku 2025 a 

zahájení provozu HÚ po roce 2065. 

Jednání o zapojení dotčených obcí do výběru lokality v souladu s Politikou územního 

rozvoje, která stanovuje provést výběr kandidátních lokalit za účasti dotčených obcí, 

dospěla nejdále v lokalitě Kraví hora. Koncem roku 2012 Správa po dohodě s MPO 

rozhodla o využití zkušeností a znalostí státního podniku DIAMO na této lokalitě a 

mandátní smlouvou pověřila tento podnik k přípravě a podání žádosti o stanovení 

průzkumného území v lokalitě Kraví hora. 

 

Dosavadní postup v hledání konsensu s dotčenými obcemi, založený na jejich dobrovolné 

účasti v procesu výběru lokality od jeho počátku, narážel na tyto hlavní problémy: 

• Velké množství obcí, kde je třeba dosáhnout konsensu, znamená složité hledání 

jednotného názoru. 

• Budoucí výběr 4 lokalit pro charakterizační práce geologickými průzkumy s 

hlubokými vrty by mohl být výrazně ovlivněn rozhodnutím obcí nikoliv rozhodnutím 

založeným na objektivně získaných údajích. 

Výše uvedený přístup (vycházející z přístupů a zkušeností jiných evropských zemí), 

nevedl k odstranění nedůvěry vůči Správě a státu. Neumožňuje také uplatnění 

motivačních nástrojů, vázaných na stanovení průzkumných území. Správa se proto postup 

výběru lokality rozhodla aktualizovat a nadále předpokládá postupovat po etapách podle 

následujícího modelu: 

a) Etapa zúžení počtu lokalit ( 2013-2015): Podrobné zjištění geologických podmínek v 

přípovrchové části lokality neinvazivními metodami, provedené na všech lokalitách 

(nová lokalita vzniklá na základě posouzení území v okolí stávajících jaderných 

elektráren) po stanovení průzkumného území, technické a bezpečnostní posouzení 

další perspektivnosti lokality, porovnání s ostatními lokalitami, návrh konkrétních 

lokalit pro následující etapu (4 lokality).   

     7+1 (nová lokalita v roce 2014); 

b) Etapa výběru kandidátních lokalit [2016 - 2018 (po dokončení předcházející etapy)]: 
Orientační zjištění geologických podmínek v hloubkové části lokality hlubokými vrty, 
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zpracování studie proveditelnosti HÚ, zpracování studie zadávací bezpečnostní zprávy 

HÚ. Výběr dvou kandidátních lokalit se stanovisky dotčených obcí. 

     4 potenciálně vhodné lokality; 

c) Etapa výběru finální lokality [2019 - 2025 (po ukončení předcházející etapy)]: 
Podrobné zjištění geologických podmínek v hloubce lokality. Zpracování 

projektového řešení HÚ na lokalitě, zpracování zadávací bezpečnostní zprávy HÚ, 

zpracování dokumentace vlivu stavby na ŽP. Dosažení souhlasu obcí s výběrem 

finální lokality. Výběr finální lokality schválený vládou. 

     2 kandidátní lokality. 

 

V roce 2013 Správa podala žádost o stanovení průzkumného území na sedmi 

vytipovaných lokalitách. Průzkumné území podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích schvaluje MŽP.  

Takto je v prosinci 2013 předkládán do vlády Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních 

odpadů na rok 2014, tříletý plán a dlouhodobý plán s návrhem usnesení na jeho schválení. 

 

Úkol v řešení. 
 

46. MZe a MPO 

 

(69) SOB 1 Specifická oblast Šumava; písm. 

a)  

Při tvorbě resortních dokumentů zohlednit 

specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat rozvoj zejména ekologického 

zemědělství, ekologických forem rekreace, 

zpracování místních surovin, místních 

tradičních řemesel. 

MMR 

 

MŽP 

 

 

po dobu 

platnosti  

PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta MZe: 

K plnění úkolu přispívá i Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, v rámci kterého je 

podporováno zemědělské hospodaření v režimu ekologického zemědělství (opatření II.1.3 

Agroenvironmentální opatření) a venkovský cestovní ruch (opatření III.1.3 Podpora 

cestovního ruchu). Podpora je zaměřena plošně na celou ČR, tzn., není cílena na určitý 

region. U opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a opatření 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je finanční alokace členěna na tzv. 

regionální balíčky dle NUTS 2, které umožňují specifickými preferenčními kritérii, která 

nastavují zástupci regionů NUTS 2, zohlednit regionální priority. MZe má zpracován 

Akční plán ekologického zemědělství pro roky 2011-2015. 

Vyjádření garanta MPO: 

Při tvorbě dokumentu nazvaném „Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v 

působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v příštím 

programovacím období (2014+) byl kladen důraz na tradice českého průmyslu, znalosti a 

dovednosti, které se v historii nahromadily, a z této tradice můžeme těžit i nadále. 

Vyjádření MŽP:  

MŽP dokonce roku 2012 vládě předloží na základě usnesení vlády ze dne 16. listopadu 
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2010 pilotní Krajinný integrovaný plán rozvoje (KIPR region Šumava) tohoto území (za 

účelem ověření metodiky KIPR). Součástí tohoto projektu je také strategie udržitelného 

rozvoje tohoto regionu. Hrazeno ze SFŽP. Do konce roku 2012 se ve spolupráci s 

dotčenými resorty a kraji připraví a vládě předloží zpráva vyhodnocující tento pilotní 

KIPR.S pracovníky Správy NP a CHKO Šumava bude analyzováno a po té příp. 

navrženo na úpravu, jak jsou (budou) aktivity uvedené v tomto článku řešeny v rámci 

realizace plánu péče. Uvedené aktivity byly zařazeny mezi „Témata a podporované 

aktivity pro dotace MŽP nestátním neziskovým organizacím 2010“. Pro NP byl (2009) 

vytvořen program ve Státním fondu životního prostředí. 

 

Vyjádření MMR:  

Pro zajištění udržitelnosti v NP Šumava se odbor cestovního ruchu MMR  aktivně podílel 

na přípravě metodické příručky pro zajištění udržitelného cestovního ruchu v národních 

parcích České republiky. Metodika má za cíl vytvořit odpovídající podmínky pro rozvoj 

šetrného cestovního ruchu nejen na Šumavě, ale i v ostatních národních parcích v ČR. 

 

47. MZe a MPO (71) SOB 3 Specifická oblast Jeseníky-

Kralický Sněžník; písm. a) 

Při tvorbě resortních koncepcí zohlednit 

specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat zejména restrukturalizaci 

ekonomiky, ekologické formy zemědělství, 

rekreace, turistiky a cyklistiky, zpracování 

místních surovin, dřevozpracující průmysl a 

rozvoj řemesel a lidové umělecké a řemeslné 

výroby. 

MMR 

 

MŽP 

 

po dobu 

platnosti  

PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta MZe: 

K plnění úkolu přispívá i Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, v rámci kterého je 

podporováno zemědělské hospodaření v režimu ekologického zemědělství (opatření II.1.3 

Agroenvironmentální opatření) a venkovský cestovní ruch (opatření III.1.3 Podpora 

cestovního ruchu). Podpora je zaměřena plošně na celou ČR, tzn., není cílena na určitý 

region. U opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a opatření 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je finanční alokace členěna na tzv. 

regionální balíčky dle NUTS 2, které umožňují specifickými preferenčními kritérii, která 

nastavují zástupci regionů NUTS 2, zohlednit regionální priority. MZe má zpracován 

Akční plán ekologického zemědělství pro roky 2011-2015. 

 

Vyjádření garanta MPO: 

Při tvorbě dokumentu nazvaném „Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v 

působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v příštím 

programovacím období (2014+) byl kladen důraz na tradice českého průmyslu, znalosti a 

dovednosti, které se v historii nahromadily, a z této tradice můžeme těžit i nadále. 

Vyjádření MŽP:  

V rámci realizace v příštím programovacím období EU (2013+) se počítá s přípravou 

Krajinného integrovaného plánu rozvoje (KIPR) tohoto území. 
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Do roku 2012 se budou připravovat podklady pro KIPR (master plán). V území se též 

připravuje národní geopark Jeseníky. 

Vyjádření MMR: 

V rámci programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených 

regionů jsou podporovány aktivity subjektů cestovního ruchu zaměřené na rozvoj 

cestovního ruchu v dané oblasti v souladu s Prováděcím dokumentem ke Koncepci státní 

politiky cestovního ruchu na období 2007 – 2013. Podpora cestovního ruchu je částečně 

zajišťována také v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu – Podprogram – 

Cestování dostupné všem. 

Vyjádření Olomouckého kraje: 

Pro toto území OK byla pořízena aktualizace územního generelu dopravy a CR Jeseníky, 

která řeší možnosti dalšího rozvoje území se zvýšeným potenciálem zaměřeným na 

rekraci a CR. Podporujeme záměr MŽP, který počítá pro toto území s přípravou KIPR. 

 

48. MZe a MPO (75) SOB 7 Specifická oblast Krkonoše-

Jizerské hory; písm. a) 

Při tvorbě resortních dokumentů zohlednit 

specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat rozvoj zejména ekologického 

zemědělství, ekologických forem rekreace, 

zpracování místních surovin, místních 

tradičních řemesel apod.  

MMR 

 

MŽP 

 

po dobu 

platnosti 

 PÚR ČR 2008 

Vyjádření garanta MZe: 

K plnění úkolu přispívá i Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, v rámci kterého je 

podporováno zemědělské hospodaření v režimu ekologického zemědělství (opatření II.1.3 

Agroenvironmentální opatření) a venkovský cestovní ruch (opatření III.1.3 Podpora 

cestovního ruchu). Podpora je zaměřena plošně na celou ČR, tzn., není cílena na určitý 

region. U opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a opatření 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je finanční alokace členěna na tzv. 

regionální balíčky dle NUTS 2, které umožňují specifickými preferenčními kritérii, která 

nastavují zástupci regionů NUTS 2, zohlednit regionální priority. MZe má zpracován 

Akční plán ekologického zemědělství pro roky 2011-2015. 

 

Vyjádření garanta MPO: 

Při tvorbě dokumentu nazvaném „Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v 

působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v příštím 

programovacím období (2014+) byl kladen důraz na tradice českého průmyslu, znalosti a 

dovednosti, které se v historii nahromadily, a z této tradice můžeme těžit i nadále. 

 

Vyjádření MŽP:  

Uvedené aktivity byly zařazeny mezi „Témata a podporované aktivity pro dotace MŽP 

nestátním neziskovým organizacím 2010“. 

Pro NP byl (2009) vytvořen program ve Státním fondu životního prostředí. 
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V rámci realizace v příštím programovacím období EU (2013+) se počítá s přípravou 

Krajinného integrovaného plánu rozvoje (KIPR) tohoto území. 

 

Vyjádření MMR: 

Turistické destinace Krkonoše a Jizerské hory jsou podporovány prostřednictvím 

Národního programu podpory cestovního ruchu – Podprogram Cestování dostupné všem, 

který je cíleně zaměřen na podporu podnikatelské sféry v oblasti cestovního ruchu.  

 

49. MZe (167) LAPV 

Pořídit generel území chráněných pro 

akumulaci povrchových vod včetně 

základních zásad využití těchto území. 

MŽP 

 
31. 7. 2009 

 

Úkol byl splněn 

v září 2011. 

 

Vyjádření garanta: 

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití 

těchto území byl pořízen ve spolupráci s MŽP, což dokladuje protokol o jeho pořízení 

podepsaný ministry obou resortů ze dne 16. 9. 2011. 

Úkol je splněn. 

 

 

50. MZe (168) VKVP 

Koordinace rozvojových záměrů a aktualizace 

limitů využití území v PÚR ČR, vyplývající 

z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro 

území jednotlivých krajů a z Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací pro území ČR. 

MMR 

 

MŽP 

 

rok 2009 Vyjádření garanta: 

Byl dokončen Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR (PRVKÚ ČR), jehož nedílnou 

součástí jsou i Plány rozvoje vodovodů a kanalizací pro území jednotlivých krajů. 

PRVKÚ ČR nevymezil vzhledem k zajištěnosti zdrojů žádné nové nároky na limity 

využití území v PÚR. Vzhledem k tomu, že PRVKÚ krajů jsou ze zákona č. 274/2001 

Sb., podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace (ZÚR) a Krajský úřad 

podle § 40 odst. 1 písmeno d) stavebního zákona přezkoumává soulad návrhu ZÚR s 

požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, máme za to, 

že koordinace v úrovni krajských úřadů je zajištěna. 

Úkol je splněn. 

 

51. MZV (126) VD4 

Prověřit na mezinárodní úrovni potřebnost 

tohoto rozvojového záměru se sousedními 

dotčenými státy s ohledem na udržitelný 

rozvoj území. 

MD 

 

MMR 

 

MŽP 

 

do konce roku 

2010 

 

Úkol byl splněn 

v roce 2011. 

Vyjádření garanta: 

MZV se s cílem zajistit oficiální stanovisko dotčených států (Polska a Slovenska) 

provedlo diplomatickou cestou závěrečnou sondáž postoje příslušných institucí Polské 

republiky a Slovenské republiky. 

O výsledcích tohoto prověření MZV informovalo MMR dopisem ze dne 1. 12. 2010 (čj.: 

125813/2010/2010-EUPO), z něhož vyplývá, že Ministerstvo infrastruktury Polské 

republiky označilo záměr vybudovat průplavní spojení Odra - Váh za zastaralý. 

V současnosti neexistuje žádný koncepční materiál, který by s tímto záměrem počítal. 

Polská strana podporuje projekt splavnění Odry v úseku Koźle-Ostrava, včetně 

vybudování ochranného poldru a říčního přístavu v Raciborzi a velkého logisticko-
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dopravního centra v prostoru Gorzyce-Věřňovice. V této souvislosti polská strana 

připomněla obnovení činnosti příslušné česko-polské pracovní skupiny, která se zabývá 

mj. projektem průplavního spojení D-O-L. 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky nemění svůj 

postoj týkající se záměru vybudovat průplavní spojení Odra - Váh a trvá na ponechání 

tohoto záměru v Evropské dohodě AGN. Pro slovenskou stranu zůstává prioritou 

splavnění Vážské vodní cesty do Žiliny. Realizace průplavního spojení Odra - Váh je 

však pro slovenskou stranu velmi problematická. Neexistují žádné studie proveditelnosti 

ani analýzy finanční náročnosti projektu. Slovenské instituce rovněž narážejí na negativní 

postoj dotčených regionů Čadca a Kysuca. Projekt Odra - Váh je aktuálně zmíněn jen 

v koncepční strategii pro Vážskou vodní cestu a časově posazen do roku 2025.  V 

prosinci 2011 se k úkolu uskutečnilo pracovní jednání zástupců MMR, MD, MŽP, MZV 

a Moravskoslezského kraje, kteří se shodli na tom, že MZV daný úkol splnilo, tj. zjistilo 

od sousedních dotčených států (Polsko a Slovensko) jejich názor na potřebnost 

předmětného záměru: Polsko nepovažuje záměr za potřebný, Slovensko se přiklání k 

zachování záměru. 

 Úkol je splněn. 

 


