
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. července 2021 č. 618 

 
k Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky  

 

Vláda 

I. mění usnesení vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833, k Aktualizaci č. 5 Politiky územního 
rozvoje České republiky, tak, že zrušuje body III/1 a III/2 uvedeného usnesení; 

II. schvaluje Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen 
„Aktualizace č. 4 PÚR ČR“), obsaženou v části III materiálu čj. 723/21; 

III. ukládá 

1. ministryni pro místní rozvoj  

a) zajistit zpracování úplného znění Politiky územního rozvoje České republiky, po 
Aktualizaci č. 4 PÚR ČR, 

b) zajistit zveřejnění 

ba) Aktualizace č. 4 PÚR ČR způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

bb) sdělení o schválení Aktualizace č. 4 PÚR ČR ve Sbírce zákonů, 

bc) tohoto usnesení vlády ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 

bd) úplného znění Politiky územního rozvoje České republiky, po Aktualizaci č. 4 PÚR ČR, 
      způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

c) zpracovat ve spolupráci s příslušnými ministry, vedoucími ostatních ústředních správních 
úřadů, hejtmany a primátorem hlavního města Prahy a vládě do 30. června 2023 
předložit Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, po Aktualizaci 
č. 4 PÚR ČR, 

2. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy zpracovat a 
vládě do 30. září 2021 předložit návrh na zpracování aktualizace Politiky územního 
rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy 
výstavby Oderské větve vodního koridoru Dunaj - Odra – Labe v úseku Ostrava-Svinov-
státní hranice ČR/Polsko (Koźle), 

3. ministru zemědělství  

a) zpracovat multikriteriální analýzu k vodnímu dílu Skalička do 30. září 2021, 

b) zpracovat ve spolupráci s ministrem životního prostředí a vládě do 31. prosince 2021 
předložit návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky 
z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla 
Skalička v návaznosti na výsledky multikriteriální analýzy k vodnímu dílu Skalička podle 
bodu III/3a tohoto usnesení,  
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4. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 

a) dodržovat platnou Politiku územního rozvoje České republiky, po Aktualizaci č. 4 PÚR 
ČR, při zpracovávání koncepčních dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev 
a úřadů, 

b) plnit úkoly stanovené platnou Politikou územního rozvoje České republiky, po Aktualizaci 
č. 4 PÚR ČR, 

c) zohledňovat ve stanoviscích k zásadám územního rozvoje splněné úkoly z platné Politiky 
územního rozvoje České republiky, po Aktualizaci č. 4 PÚR ČR. 

Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 
 
Na vědomí: 
hejtmani a primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


