
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 2013 č. 596

ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008

             Vláda

             I. bere na vědomí  Zprávu o uplatňování  Politiky územního rozvoje  České 
republiky 2008, uvedenou v části III materiálu č.j. 745/13 (dále jen „Zpráva“);

            II. schvaluje

                1. návrh  na  zpracování  aktualizace  Politiky  územního  rozvoje  České 
republiky, a  to  v  rozsahu uvedeném v části  d)  Zprávy se  zohledněním stanoviska 
uvedeného v části f) Zprávy, v rozsahu podrobnosti Politiky územního rozvoje České 
republiky,

                2. návrhy opatření uvedené v části g) Zprávy;

           III. ukládá

                1. ministru pro místní rozvoj

                    a) zpracovat  ve  spolupráci  s  příslušnými  ministry,  vedoucími  ostatních 
ústředních  správních  úřadů,  hejtmany a  primátorem hlavního  města  Prahy a  vládě 
do 30. listopadu 2014 předložit návrh aktualizace Politiky územního rozvoje České 
republiky  zpracovaný  v  rozsahu  uvedeném  v  části  d)  Zprávy  se  zohledněním 
stanoviska uvedeného v části f) Zprávy,

                    b) provádět ve spolupráci s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy 
opatření uvedená v části g) 1) Zprávy,

                2. ministru dopravy 



                    a) zpracovat  a  vládě  do  30. září  2013  předložit  materiál  vymezující 
hlavní směry rozvoje letecké dopravy,

                    b) prověřit účelnost a reálnost a do 31. prosince 2015 upřesnit požadavky 
vymezení koridorů rychlého železničního spojení Praha - Wroclaw a Praha - Plzeň - 
státní  hranice  Česká  republika/Spolková  republika  Německo  s  ohledem  na  dosud 
nevyjasněné  požadavky  na  traťovou  rychlost  a  zařazení  do  konvenčních  nebo 
vysokorychlostních tratí,

                3. ministru dopravy zpracovat ve  spolupráci  s  ministry pro místní  rozvoj, 
životního  prostředí,  hejtmany  a  primátorem  hlavního  města  Prahy  a  vládě 
do 31. prosince 2014 předložit návrh koncepce letecké dopravy,

                4. ministrům a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů zohledňovat 
ve  stanoviscích  k  zásadám  územního  rozvoje  splněné  úkoly  z  Politiky  územního 
rozvoje České republiky 2008.

Provedou:

ministři,
vedoucí ostatních ústředních 
správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády

Ing. Jiří Rusnok, v. r. 
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