
                                                                                      
                 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
                                 

si Vás dovoluje pozvat na 
 

Veřejné projednání  
Politiky územního rozvoje ČR 2008 a  

Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území  
(včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006) 

 

v úterý  22. července 2008 od 16. 30 hodin,  
v budově Městské knihovny v Praze,  
Mariánské nám. 1, 115 72, Praha 1 

„Velký sál“ 
Účel a cíl veřejného projednání:  
Účelem veřejného projednání je seznámit veřejnost s pracovní verzí návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008 
(dále jen „PÚR ČR 2008“), s Vyhodnocením vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území, se Zprávou o 
uplatňování PÚR ČR 2006 a s dalším postupem projednání PÚR ČR 2008. Cílem je poskytnout veřejnosti 
informace a odborný výklad potřebné k podávání připomínek. 
 
Připomínky ze strany veřejnosti k výše uvedeným dokumentům lze zaslat v termínu do 25. září 2008 na 
MMR, nejlépe na e-mailovou adresu: hajlud@mmr.cz  (do předmětu zprávy prosím uvádějte: Politika územního 
rozvoje).  

Informační zdroje: 
Informace o PÚR ČR 2008 jakož i o dalších doprovodných materiálech získáte na internetových stránkách 
Ministerstva pro místní rozvoj a to na adrese: http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008  
Do kompletního materiálu je možné rovněž nahlédnout na sekretariátu odboru územního plánování MMR, 
Letenská 3, Praha 1.  
 

Program veřejného projednání: 
 

Čas Téma Přednášející 
 

16.30 – 16.40 • Zahájení  Moderátor  
16.40 – 16.50 • Úvodní slovo  Zástupce MMR 
16.50 – 17.30 • Představení PÚR ČR 2008 a Zprávy o 

uplatňování PÚR ČR 2006 
Zástupce zpracovatele PÚR  

17.30 – 18.00 • Představení  Vyhodnocení vlivů PÚR 
ČR 2008 na udržitelný rozvoj území  

Zástupce posuzovatele PÚR 

18.00 – 18.10 • Informace o možnostech připomínkování 
ze strany veřejnosti  

Moderátor a zástupce MMR 

18.10 – 19.20 • Diskuse, dotazy a připomínky  Moderovaná diskuse  
19.20 – 19.30 • Předpokládaný závěr veřejného 

projednání 
Moderátor 

Tato akce se koná ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci ( www.cpkp.cz ) . 



Základní informace o Politice územního rozvoje ČR 2008: 
 
         PÚR ČR 2008 je dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů) nástrojem územního plánování, který určuje: 

• požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního 
plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na 
udržitelný rozvoj území,  

• strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.  

          Účelem PÚR ČR 2008  je koordinace zásad územního rozvoje, koncepcí schvalovaných ministerstvy a 
jinými ústředními správními úřady a záměrů na změny v území mezinárodního, republikového významu a svým 
významem přesahující území jednoho kraje a dále stanovení úkolů zajišťující tuto koordinaci.  

Obsah politiky územního rozvoje (dle stavebního zákona): 
 
 a) stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
 b) vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a     
     republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a   
     rozvojové osy, 
 c) vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního a republikového  
     významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, 
 d) vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo  
     které svým významem přesahují území jednoho kraje, 
 e) stanovuje ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro rozhodování o možných  
     variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí  
     význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika, 
f)  stanovuje úkoly podle § 31 stavebního zákona. 
 
Součástí PÚR ČR 2008 je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

             Na základě § 186 stavebního zákona a v souladu s usnesením vlády č. 561 ze dne 17. května 2006 má 
být v termínu do 31. prosince 2008 předložen vládě ČR ke schválení návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008 a 
současně s ní i Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2006 (Pozn. Politika územního rozvoje ČR 
2006 byla pořizována jako resortní koncepce a byla schválena vládou ČR v roce 2006 výše zmíněným 
usnesením č. 561/2006).  

            Za přípravu PÚR ČR 2008 je odpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj, zpracovatelem PÚR ČR 2008 
včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2008 je Ústav územního rozvoje, zpracovatelem Vyhodnocení vlivů PÚR 
ČR 2008 na udržitelný rozvoj území je firma  Atelier T-plan, s.r.o.  
 


