Zápis z 23. zasedání PS UR ROÚ
název
datum

23. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Výboru pro
udržitelné municipality RVUR
24. srpna 2017, 13:00 – 15:30

místo

Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1

účastníci

viz prezenční listina

přílohy zápisu

prezentace

Stran

4

1. Zahájení jednání, úvod
Radana Leistner Kratochvílová, vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, přivítala všechny
členy, představila hosty a zahájila 23. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj.

2. Aktuální informace z MMR (zástupce MMR)
Zpráva o uplatňování SRR ČR 2014-2020 (dále „zpráva“) vyhodnocení za roky 2014-2016
Vláda ČR na svém zasedání konaném ze dne 24. 7. 2017 schválila materiál „Zpráva o uplatňování Strategie
regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (vyhodnocení za roky 2014-2016). Povinnost zpracování „zprávy“
vychází ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (§ 9 odst. 2 zákona). Materiál připravilo
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dotčenými ústředními správními úřady, kraji a regionálními
stálými konferencemi. Dokument je zavěšen na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/MMR-Chystame-novoupodobu-Strategie-regionalniho-rozvoje
nebo na stránkách územní dimenze http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/.
Zásady urbánní politiky – aktualizace 2017
Vláda ČR na svém zasedání konaném dne 24. 7. 2017 schválila rovněž aktualizaci dokumentu „Zásady
urbánní politiky – aktualizace 2017“. Platnost aktualizovaných Zásad je do roku 2023, kdy se předpokládá
další aktualizace, a to zejména v návaznosti na ukončení čerpání finančních prostředků v rámci současného
programového období EU.
Jejím důvodem bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu.
Cílem nebylo původní Zásady urbánní politiky výrazně změnit, ale spíše je zpřehlednit a v relevantních
částech zkrátit. Dokument mimo jiné slouží jako podklad pro připravovanou SRR ČR 21+, která bude
zároveň obsahovat detailní popis její implementace (včetně implementace v urbánním prostoru). SRR ČR
21+ bude v části věnované urbánnímu rozvoji aktualizované Zásady urbánní politiky reflektovat.
Dokument
je
zavěšen
na
webových
stránkách
Ministerstva
pro
místní
rozvoj
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/MMR-zprehlednilo-Zasadyurbanni-politiky
nebo na stránkách územní dimenze http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/.
Smart Cities
MMR je gestorem uplatňování konceptu Smart Cities do řízení českých měst. MMR iniciovalo vznik Pracovní
skupiny pro Smart Cities, kterou vede, další jednání se bude konat dne 7. 9. 2017. V průběhu podzimu
proběhne i odborný seminář pro zástupce měst („Chytrá veřejná správa“) a zároveň dojde k vyhlášení
2. části soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ (vyhlašovatel Smart Cities Innovation).
Kontakt: http://www.smartcities.cz/, Jana.Korytarova@mmr.cz a Frantisek.Kubes@mmr.cz.
URBACT III
URBACT je evropský operační program pro podporu udržitelného rozvoje měst, který městům umožňuje
výměnu zkušeností v rámci mezinárodních sítí a tvorbu integrovaných městských strategií se zapojením
veřejnosti.
V rámci programu již proběhla výzva pro Sítě měst, výzva pro Implementační sítě a výzva pro Příklady
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dobré praxe. V ČR se do Operačního programu URBACT III zapojilo zatím sedm měst s osmi projekty
a jedno město získalo titul Město s dobrou praxí OP URBACT.
Města, která obdržela titul „Město s dobrou praxí OP URBACT“, se mohou stát vedoucími městy v následné
výzvě pro Sítě přenosu. Výzva pro Sítě přenosu bude otevřena v září 2017, další výzva pro Sítě měst bude
vyhlášena v roce 2018. Další kolo výzvy pro Implementační sítě a výzva pro příklady dobré praxe a výzvy
pro Sítě přenosu se počítá do roku 2020.
Ve dnech 3. – 5. října 2017 se uskuteční Festival měst v Tallinnu, který bude veden formou vzdělávací akce
v oblasti městského udržitelného rozvoje. Vybraná města, která uspěla ve výzvě dobré praxe, zde představí
své příklady dobré praxe.
Kontakt: Eliska.Pilna@mmr.cz, Frantisek.Kubes@mmr.cz
Seminář EU Copernicus
Odbor regionální politiky a odbor územního plánování MMR připravuje ve spolupráci s Národním
sekretariátem Skupiny pro pozorování Země/programu EU Copernicus seminář, který je určen pro
pracovníky krajských úřadů, kteří při své práci mohou využívat data z programu Copernicus tj. pracovníky
regionálního rozvoje, územního plánování a další. Cílem semináře je seznámit zainteresované pracovníky
s možnostmi využití těchto dostupných dat v ČR pro oblast strategických prací i na úrovni regionů.
Témata semináře a jednotlivých vystoupení budou upravena na základě požadavků z území a po vzájemné
dohodě. Seminář se uskuteční na podzim 2017 dle časových možností pracovníků a přednášejících.
V této souvislosti bychom uvítali návrhy na případná témata, která zajímají pracovníky krajů a přibližný počet
účastníků, kteří by se semináře zúčastnili. Informaci o možných návrzích témat a počtech pracovníků
zasílejte na email Ing. Blanky Šorsákové, pracovnice odboru regionální politiky (Blanka.Sorsakova@mmr.cz)
do 5. září 2017.
Novela Stavebního zákona
Vladimír Voldřich z odboru územního plánování představil členům základní body v souvislosti s novelou
stavebního zákona, která má vstoupit v platnost od 1. ledna 2018. Byly představeny základní body, jako je
např. zkrácení postupu při pořizování ÚPD, zkrácení lhůt pro přezkum, posun platnosti starých územních
plánů, územní plán v prvky regulačního plánu, územně analytické podklady, závazná stanoviska orgánů
zemního plánování, elektronická verze ÚPD, společné řízení, ohlášení a kolaudace.
Bližší informace: vladimir.voldrich@mmr.cz

3. Česko 2030 – možnosti implementace strategického rámce Česká republika 2030
na municipální úrovni (Jan Mareš, Úřad Vlády)
V úvodu vystoupil zástupce Úřadu vlády ČR, který shrnul základní body v procesu přípravy dokumentu
Česko 2030 vč. jeho implementační části. Členům pracovní skupiny byl dodán podklad vč. otázek k diskuzi
o možném naplňování dokumentu na municipální úrovni. Shrnutí bodů z diskuze:
Jan Holeček (Statutární město Brno)
- přístup 1a (integrace hodnocení dopadů na udržitelný rozvoj (forma SIA s propojením TIA) je na
municipální úrovni neaplikovatelný
- přístup 1b (zapracování udržitelného rozvoje do národních metodik pro strategické plánování) je v dnešní
době již využíváno, i nadále využívat
- cestou implementace mohou být i budoucí podoba integrovaných nástrojů
- ideálně propojit s Místní agendou 21
- pokud se neuzákonní strategické plánování – není přístup botom-up „reálný“
Eduard Durník (ČSÚ)
- vodítkem může být přístup 2c (ve spolupráci s obcemi a municipálními asociacemi a odpovědnými resorty
zveřejňovat příklady dobré praxe)
- rozumný se zdá i princip 2b (využít existující metodiku hodnocení udržitelných mest, resp. MA21)
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Petr Holý (Kraj Vysočina)
- přístup 2b (využít MA21, zatím nejkomplexnější nástroj)
Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů)
- přístup 2c může být pouze doplňkem
- pro přístup 2a („kuchařka“) je nutné zavedení metodiky, která by obsahovala základní body a principy
- zdůraznil nutnou provazbu mezi ČR 2030 a nově připravovaným dokumentem SRR ČR 21+
Jan Holeček (Statutární město Brno)
- zdůraznil vznik zkrácené verze dokumentu, jak pro zástupce municipalit i pro marketinkovou podporu.

4. Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (zástupce MMR)
Na úvod byl představen aktuální stav prací na SRR ČR 21, zejména analytické části. Členům pracovní
skupiny byl poslán podklad se základními tematickými výsledky analytické části podle struktury (A-G).
Diskuze byla věnována oblastem, které prozatím nejsou podchyceny v analytické části, a přesto mají
významný regionální dopad. Výsledky analytické části budou podkladem pro tvorbu problémové analýzy
a SWOT analýzy.
Vanda Horná (MZd)
- nabídla spolupráci v oblasti dostupnosti dat (využití dat ÚZIS, popř. zdravotních pojišťoven) o kvalitě života
(dostupnosti služeb, např. sociální a zdravotní oblast), která jsou prozatím nedostatečně podložena.
Prozatím jsou „lidé“ v celém textu brány jako „statistická jednotka“, chybí detailnější pohled na dostupnost
veřejných služeb (zejména kap. 3.4)
- kap. 2.2.3 (vzdělávací systém) taky chybí detailnější pohled na „lidi“, hovoří se pouze o statistické struktuře
vzdělanosti obyvatelstva.
- možnost využití dosavadních studií
Eduard Durník (ČSÚ)
- také se přimlouvá jako paní Horná z MZD o detailnější analýzu dostupnosti veřejných služeb
- nabízí spolupráci a možnost získání dat k prognózám stárnutí obyvatel a správné terminologii pojmů
- kde je to možné ještě více zdůraznit rozdíly město x venkov
- doporučuje na úvod analýzy dát jako východisko kapitolu o sídelní struktuře
- doporučil zohlednit typologii dat Tercep (EK)
- nabídl zvláštní schůzku
Ivo Gottwald (Ředitel institutu udržitelného rozvoje měst a obcí při SMOČR)
- větší zaměření na sítě (technická infrastruktura)
- přizvat do tematických pracovních skupin ČEPS, a.s.
- zdůraznit podíl dlouhodobě nezaměstnaných lidí (souvislost s kriminalitou)
Ivana Pecháčková (Liberecký kraj)
- taky se přimlouvavá za větší důraz dostupnosti služeb (zdravotní a sociální služby)
- větší integrace a regionalizace
Jan Holeček (Statutární město Brno)
- jaké bude časové období SRR ČR 21+?, doporučuje delší časové období než programové období EU
- doporučuje se pak zaměřit na hlubší regionální a integrovaný pohled, zejména pro problémovou analýzu
- nabídka spolupráce ohledně získání dat za metropolitní oblasti, popř. indikátory
- upozorňuje na fenomén sdílené ekonomiky, klimatické změny, tepelné ostrovy měst (CzechGlobe – mají
dostatečné množství dat)
- není reálné plošně podporovat VaV ve všech regionech
.- nevymýšlet nová řešení, např. v sociálních službách jsou dobré pilotní projekty v Brně
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Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů)
- dostupnost veřejných služeb (nod září 2017 bude působit pracovní skupina pro dostupnost veřejných
služeb zřizovanou MV ČR, vč. pracovní skupiny na Ministerstvu zemědělství na podporu obslužnosti
venkova)
Martin Sycha (MPSV)
- data, dílčí analýzy o sdílené ekonomice má i Úřad vlády ČR.

Radana Leistner Kratochvílová poděloval všem členům za účast na jednání a ukončila 23. zasedání
pracovní skupiny.
Další jednání pracovní skupiny se uskuteční 23. listopadu 2017.
Zapsal: Zdeněk Opravil, 25. srpna 2017
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