
USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 4. září 2018 č. 562 
 

o aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019 

 
Vláda 

I. schvaluje aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019 (dále jen „Akční plán“) obsaženou 
v části III materiálu čj. 492/18;  

II. ukládá  

1. ministryním pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí, ministrům 
dopravy, kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, 1. místopředsedovi vlády a ministru 
vnitra, ministrům zdravotnictví, zemědělství, místopředsedovi vlády a ministru životního 
prostředí, předsedům Technologické agentury a Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního, aby při projednávání státního rozpočtu zohlednili specifika daných krajů a 
podíleli se na zabezpečování aktivit a jejich financování, 

2. ministryni pro místní rozvoj  

a) zajistit k 1. lednu 2019 zřízení implementační struktury podle přílohy 3 aktualizovaného 
Akčního plánu,  

b) předložit vládě Zprávu o realizaci opatření Akčního plánu a z ní vyplývající aktualizaci do 
31. května 2019,  

3. členům vlády podílet se na implementaci Strategického rámce hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a jeho Akčního 
plánu podle přílohy uvedené v bodě II/2a tohoto usnesení; 

III. zrušuje ke dni 31. prosince 2018 

1. body II/1 a II/2 usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 952 ve znění usnesení vlády 
ze dne 22. ledna 2014 č. 73, usnesení vlády ze dne 19. října 2015 č. 826 a usnesení 
vlády ze dne 10. července 2017 č. 503, 

2. body II a III usnesení vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 3, 

3. body II/1b a II/3 usnesení vlády ze dne 10. července 2017 č. 503, 

4. usnesení vlády ze dne 22. ledna 2014 č. 73; 
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IV. vyzývá hejtmany Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

1. podílet se na zabezpečování realizace aktivit a jejich financování v rozsahu stanoveném 
aktualizovaným Akčním plánem, 

2. aktivně spolupracovat se členy regionálních stálých konferencí na realizaci 
aktualizovaného Akčního plánu a posílit přípravu strategických projektů, 

3. podílet se na přípravě aktualizací Akčního plánu a na stanovení priorit k navrhovaným 
opatřením. 

Provedou: 
členové vlády, 
předsedové Technologické agentury České republiky,  
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

 

Na vědomí: 
hejtmani krajů 
Ústeckého, 
Moravskoslezského,  
Karlovarského,  
předsedové Rady hospodářské a sociální dohody krajů 
Ústeckého,  
Moravskoslezského,  
Karlovarského 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


