
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. ledna 2017 č. 3 

 
o Strategickém rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého,  

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 
 
Vláda 

I. schvaluje Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje, obsažený v části III materiálu čj. 1598/16 
(dále jen „Strategický rámec“); 

II. ukládá 

1. zmocněnci vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského, 
Ústeckého a Karlovarského kraje a jeho zástupkyni pro Ústecký a Karlovarský kraj (dále 
jen „zmocněnec a jeho zástupkyně“) připravit návrh Akčního plánu Strategie 
restrukturalizace Moravskoslezského kraje a návrh Akčního plánu Ústeckého a 
Karlovarského kraje (dále jen „návrhy Akčních plánů“) v souladu s implementačním a 
organizačním rámcem uvedeným ve Strategickém rámci a jejich každoroční aktualizaci a 
předkládat je počínaje rokem 2017 do 15. března ministryni pro místní rozvoj a ministru 
průmyslu a obchodu, 

2. členům vlády a vedoucímu Úřadu vlády spolupracovat se zmocněncem a jeho zástupkyní 
při přípravách návrhů Akčních plánů v souladu s implementačním a organizačním 
rámcem Strategického rámce, 

3. ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu 

a)  předkládat vládě k 31. květnu každoročně počínaje rokem 2017 na základě návrhů 
Akčních plánů Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, 
Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje, resp. jeho každoroční aktualizaci, 

b) předložit vládě k 31. květnu 2017 implementační zásady Souhrnného akčního plánu 
Strategie hospodářské restrukturalizace a návrh Dohody mezi vládou a kraji                    
o implementaci Strategie hospodářské restrukturalizace; 

III. doporučuje  

1. hejtmanům Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje spolupracovat se 
zmocněncem a jeho zástupkyní při přípravě návrhů Akčních plánů a poskytnout 
součinnost krajských úřadů, 
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2. Radám hospodářské a sociální dohody Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 
kraje poskytnout součinnost zmocněnci a jeho zástupkyni. 

Provedou: 
členové vlády 
zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených  
s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a  
Karlovarského kraje,  
zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj 
 
Na vědomí: 
hejtmani Ústeckého kraje,  
Moravskoslezského kraje, 
Karlovarského kraje, 
předsedové RHSD Ústeckého kraje, 
Moravskoslezského kraje, 
Karlovarského kraje 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


