
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. dubna 2015 č. 276

o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky

Vláda

I. mění

1. usnesení vlády ze dne 20. července 2009 č. 929, o Politice územního rozvoje České 
republiky 2008, ve znění usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2011 č. 822, tak, že zrušuje 
bod IV/1 uvedeného usnesení s tím, že následující body se přečíslují,

2. usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 596, ke Zprávě o uplatňování Politiky územního 
rozvoje České republiky 2008, tak, že zrušuje bod III/4 uvedeného usnesení;

II. schvaluje

1. Aktualizaci  č.  1  Politiky  územního  rozvoje  České  republiky,  obsaženou  v  materiálu 
čj. 329/15,

2. Sdělení obsažené v části VIII materiálu čj. 329/15, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území s uvedením důvodů výběru přijaté varianty řešení;

III. ukládá

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů

a) dodržovat  Politiku  územního  rozvoje  České  republiky,  ve  znění  Aktualizace  č.  1,  při 
zpracovávání koncepčních dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev a úřadů,

b) plnit úkoly stanovené Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace 
č. 1,

c) zohledňovat  ve  stanoviscích  k  zásadám  územního  rozvoje  splněné  úkoly  z  Politiky 
územního rozvoje České republiky, ve znění  Aktualizace č. 1,

2. ministryni pro místní rozvoj

a) zpracovat Politiku územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1,

b) zajistit zveřejnění 

ba) Aktualizace  č.  1  Politiky  územního  rozvoje  České  republiky  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup,

bb) sdělení o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky ve Sbírce 
zákonů,



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

bd) sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení 
vlivů Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky na životní prostředí,

be) Politiky  územního  rozvoje  České  republiky,  ve  znění  Aktualizace  č.  1,  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup,

c) zpracovat ve spolupráci s příslušnými ministry, vedoucími ostatních ústředních správních 
úřadů,  hejtmany  a  primátorkou  hlavního  města  Prahy  a  vládě  do  30.  dubna  2019 
předložit  Zprávu  o  uplatňování  Politiky  územního  rozvoje  České  republiky,  ve  znění 
Aktualizace č. 1,

d) v novele  stavebního zákona navrhnout  změnu § 42 odst.  7,  která převede povinnost 
úhrady  nákladů  vyvolaných  schválením  Politiky  územního  rozvoje  České  republiky 
z Ministerstva financí na subjekt, v jehož prospěch je záměr vymezován. 

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních 
ústředních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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