
 

Statut 
Koordinačního výboru 

pro zpracování Politiky územního rozvoje 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Koordinační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje (dále jen „Výbor“) byl 
zřízen ministrem pro místní rozvoj v souladu s usnesením vlády České republiky 
č. 81 ze dne 19. ledna 2005.    
 

 
Článek 2 

Činnost Výboru 
 
(1) Činnost Výboru: 

a) posuzuje a projednává návrhy řešení zjištěných problémů, předkládaných 
Konzultačním výborem pro zpracování Politiky územního rozvoje, které 
přesahují odbornou rovinu a mají politický rozměr;  

b) projednává vzájemné územní vazby a dopady do území; 
c) zajišťuje součinnost příslušných ministerstev, dalších ústředních orgánů státní 

správy a krajů při zpracování Politiky územního rozvoje a při poskytování 
relevantních podkladů; 

d) projednává návrh Politiky územního rozvoje před jeho předložením vládě 
České republiky. 

(2) Zasedání Výboru se konají dle potřeby, a to v závislosti od výsledků předchozích 
zasedání Konzultačního výboru. 

 
 

Článek 3 
Složení Výboru 

 
(1) Členy Výboru jsou předseda, tajemník a další jmenovaní členové. 
(2) Předsedou Výboru je náměstek ministra pro místní rozvoj zodpovědný za územní 

plánování. 
(3) Tajemníkem Výboru je ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní 

rozvoj (dále jen „ministerstvo“). 
(4) Členy Výboru jsou: 

a) zástupci příslušných ministerstev a příslušných ústředních orgánů státní 
správy (příslušní náměstci ministrů, případně náměstci předsedů příslušných 
ústředních orgánů státní správy);  

b) zástupci krajů (členové krajských samospráv odpovědní za územní 
plánování). 

(5) Členy Výboru jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj na základě návrhů 
vysílajících institucí. Členové výboru jsou jmenováni a odvoláni rozhodnutím 
ministra pro místní rozvoj. 

 
 
 
 



 

Článek 4 
Předseda Výboru 

 
(1) Předseda Výboru svolává a řídí zasedání Výboru.  
(2) Předseda Výboru dále zejména 

a) řídí činnost Výboru; 
b) předkládá členům Výboru k projednání  návrhy materiálů Výboru. 

(3) V případě, že předseda Výboru nemůže vykonávat činnosti uvedené v odst. 2, 
vykonává tyto činnosti tajemník výboru. 

 
 

Článek 5 
Tajemník Výboru 

 
(1) Tajemník Výboru zejména  

a) zabezpečuje administrativně a organizačně jednání Výboru; 
b) zajišťuje podklady a informace potřebné pro jednání Výboru; 
c) zabezpečuje pořízení záznamu z jednání Výboru a do 10 pracovních dnů ode 

dne zasedání Výboru jeho rozeslání všem členům Výboru. 
(2) Tajemník Výboru zajišťuje uveřejnění  informací o činnosti Výboru na internetové 

stránce ministerstva.  
 

 
Článek 6 

Členové Výboru 
 
(1) Členové Výboru se účastní zasedání Výboru.  
(2) Členové Výboru zaujímají stanoviska k zjištěným problémům, předkládaných 

Konzultačním výborem pro zpracování Politiky územního rozvoje a mají právo 
předkládat Výboru náměty pro činnost Výboru.  

(3) Pokud se člen Výboru nemůže zasedání Výboru zúčastnit, omluví se předem 
předsedovi Výboru, a zašle písemné vyjádření k jednotlivým bodům programu. 

(4) V případě nemoci nebo jiných zvláště závažných důvodů může jmenovaný člen 
Výboru vyslat na jednání Výboru svého zástupce a sdělit tuto skutečnost 
předsedovi.  

(5) Zástupce má právo hlasovat na základě písemného zmocnění jmenovaného 
člena Výboru.  

(6) Členové výboru se mohou ad hoc (v období mezi řádnými jednáními Výboru) 
scházet na pracovních jednáních, jejichž tématem je zejména řešení problémů 
předkládaných Konzultačním výborem pro zpracování Politiky územního rozvoje. 
Těchto jednání se vždy zúčastňuje pověřený zástupce zpracovatele nebo 
ministerstva. Z těchto jednání se pořizují záznamy, které se zasílají tajemníkovi  
Výboru a členům zúčastněným těchto jednání. 

 



 

Článek 7 
Externí spolupráce 

 
(1) Výbor může požádat o spolupráci externí odborníky (dále jen „experti“). 
(2) Experti se mohou na pozvání předsedy Výboru účastnit jednání Výboru buďto ad 

hoc jako hosté k určité problematice, nebo se mohou účastnit  pracovních jednání 
mimo řádné zasedání Výboru. 

(3) Jako stálí experti se zasedání Výboru zúčastňují zástupci zpracovatele. 
 
 

Článek 8 
Jednací řád 

 
(1) Způsob jednání Výboru je upraven Jednacím řádem.  
 
 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Statut schvaluje Výbor na svém ustavujícím zasedání a nabývá účinnosti dnem 

15.12.2005. 
(2) Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle ministerstva. Na 

internetové stránce se zveřejňuje úplné znění platného Statutu. 
 
 
 
V Praze dne 15.12.2005 
  

        
 
 
 
 
      

 


