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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. července 2009 č. 929 

 
o Politice územního rozvoje České republiky 2008 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. zrušuje usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 561, o Politice územního 
rozvoje České republiky; 
 
            II. schvaluje  
 
                1. Politiku územního rozvoje České republiky 2008, uvedenou v části III 
materiálu č.j. 903/09, upravenou podle připomínek uvedených v dodatku k materiálu a 
upřesněných podle připomínky vznesené při jednání vlády (text článku 73 a 143), 
 
                2. odůvodnění, uvedené v části VII.c.2. materiálu č.j. 903/09, jak bylo      
zohledněno stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008 na životní prostředí;  
 
           III. bere na vědomí Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České    
republiky 2006, uvedenou v části VI materiálu č.j. 903/09; 
 
           IV. ukládá 
 
                1. 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, 
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                2. 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, 
 
                3. 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, 
 
                4. ministru pro místní rozvoj zachovávat, zajišťovat a uplatňovat ve spolu-
práci 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,  
 
                5. ministru dopravy prověřit ve spolupráci s místopředsedou vlády a                 
ministrem zahraničních věcí na mezinárodní úrovní 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 hlav-
ních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda AGN)            
(přístupová smlouva a Transevropská dopravní síť /TEN-T/), s cílem posoudit 
v úplných evropských souvislostech problematiku jeho možné realizace, přepravní 
účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví a předložit vládě do 31. prosince 
2010 informaci o výsledcích tohoto prověření, 
 
                6. 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, 
 
                7. 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, 
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                8. ministru životního prostředí zajišťovat ve spolupráci s ministry pro           
místní rozvoj, zemědělství, hejtmany a primátorem hlavní 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. 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních  
správních úřadů 
 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. 

 


