Zápis z 25. zasedání PS UR ROÚ
název
datum

25. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Výboru pro
udržitelné municipality RVUR
19. dubna 2018, 13:00 – 16:00

místo

Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1

účastníci

viz prezenční listina

přílohy zápisu

prezentace

Stran

2

1. Zahájení jednání, úvod
Radana Leistner Kratochvílová přivítala všechny členy pracovní skupiny, představila hosty a zahájila
25. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (dále „PS UR ROU“).

2. VOLANTE – Evropská krajina na rozcestí (Ivana Kašparová, MMR-ORP)
Ivana Kašparová představila členům pracovní skupiny studii VOLANTE. Studie se zaměřuje na vytvoření
nového evropského paradigmatu vývoje evropské krajiny, poskytuje integrovanou koncepční a operační
platformu, která umožňuje tvůrcům evropských politik rozvíjet proaktivní a kontextově citlivé řešení problémů
budoucnosti evropské krajiny. Součástí výstupu byly představeny tři základné vize, směry vývoje krajiny.
Základní informace o studii jsou zveřejněny na http://www.volante-project.eu/index.php a http://www.volanteproject.eu/volante-visions.html.

3. Konkurenceschopnost měst (Marie Zezůlková, Národní centrum energetických úspor)
Marie Zezůlková představila základní aspekty pro zvyšování konkurenceschopnosti měst. Připomněla
územní koncentraci měst v Evropě a v ČR vč. vývoje území v ČR. Následně představila základní
předpoklady pro konkurenceschopnost měst: dostupný kapitál, lidské zdroje a intelektuální kapitál, věda,
výzkum a inovační prostředí, infrastruktura, kvalita prostředí, kvalita a úroveň dialogu mezi veřejným
a soukromým sektorem.

4. Příspěvek k mezinárodnímu projektu Partnerství městská mobilita k udržitelnosti
dopravy nejen v ČR (Jiří Vlček, MMR-ORP)
Jiří Vlček seznámil členy pracovní skupiny s Partnerstvím městská mobilita, která je jednou z tematických
partnerství Městské Agendy EU. Městská agenda pro EU je integrovaný a koordinovaný přístup k řešení
městského rozměru politik a právních předpisů EU a členských států. Zaměřuje se na konkrétní prioritní
témata v rámci specializovaných partnerství a její snahou je zlepšení kvality života v městských oblastech.
Zároveň představil první návrhy opatření Akčního plánu. Rovněž byla představena aktivita ČR, která je
založena na vytvoření národní platformy podle vzoru Partnerství Městská mobilita. Více informací na
webových stránkách www.ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda a www.ec.europa.eu/futurium/en/urbanmobility

5. Plánování kultury ve městech: Mapování kulturně společenského zázemí města
a využití v územním plánování (Olga Škochová Bláhová, ONplan lab, s.r.o.)
Olga Škochová Bláhová představila koncept plánování kultury ve městech vč. podnětů jak zlepšit záznam
kulturně společenského zázemí města zejména v územně analytických (UÁP) a územně plánovacích
dokumentech českých měst a jak tyto znalosti následně využít při územním i strategickém plánování.
Součástí výstupu byla také představena témata mapování, jako je např. kulturní zařízení, podmínky
pro aktivity na veřejných prostranstvích, místa paměti, umění ve veřejném prostoru. Zároveň členům byly
představeny metodické výstupy a metodiky: „Mapování kulturně společenského zázemí města
a využití v územním plánování“ a „Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem“. Obě dvě publikace
jsou volně stažitelné na webových stránkách https://www.zdravamesta.cz/cz/publikace.
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6. Různé
Strategie regionálního rozvoje ČR 21+_aktuální stav tvorby (Zdeněk Opravil, MMR-ORP)
V průběhu 1 Q 2018 pokračovala tvorba SRR ČR 21+ tvorbou návrhové části, vize, strategických
a specifických cílů a typových opatření. Hlavním smyslem SRR ČR 21+ je identifikovat, ve kterých
tematických oblastech je potřebný či žádoucí územně specifický přístup a definovat jaké (odlišné) intervence
by měly být realizovány v odlišných územních kontextech tak, aby docházelo k podpoře
konkurenceschopnosti a ke snižování regionálních disparit.
Pro zjištění, zda určité téma má územní dimenzi a má na ně být zaměřena Strategie regionálního rozvoje
ČR, byly definovány čtyři testovací otázky:
1. Důležitost/významnost řešení daného tématu z národní úrovně. Jedná se o téma, které je nutné
řešit intervencemi z národní úrovně (tj. nejedná se např. o lokální specifikum).
2. Téma má určitá územní specifika, resp. v odlišných územních kontextech je nutné jiné řešení.
3. Téma má odlišné územní důsledky, tj. intervence provedená z národní úrovně se projeví odlišným
způsobem v odlišných typech území.
4. Je možné definovat konkrétní řešení daného problému z národní úrovně.
Projednání návrhů typových opatření v pracovních skupinách proběhne v druhé polovině května 2018.
Koncepce cestovní ruchu 2021+ (Jiří Voves, MMR-OCR)
Na úvod zazněly základní definice o cestovním ruchu, jeho podíl na ekonomickém rozvoji vč. současně
platné Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014-2020. MMR-OCR se zároveň připravuje na novou
Koncepci cestovního ruchu po roce 2020. Jiří Voves představil základní východiska, cíle, vazby cestovního
ruchu na SDG a Agendu 2030, navrhovanou strukturu koncepce a harmonogram prací. Zároveň zazněly
informace o provázání připravované koncepce a SRR ČR 21+.
Informace z ČSÚ (Eduard Durník)
Zástupce ČSÚ seznámil členy pracovní skupiny s aktuálními informacemi z oblastí jako je zákon o územně
správním členění, příprava sčítání lidu, domů a bytu (SLDB 21) a šetření o občanské vybavenosti obcí.
URBACT III – aktuality (Eliška Pilná, MMR-ORP)
Eliška Pilná představila novinky z operačního programu URBACT III programu evropské spolupráce. Bylo
schváleno 25 „Sítí přenosu“, které mají podpořit města v přenosu strategie/akčního plánu
udržitelného městského rozvoje a jeho následné adaptaci na místní úrovni.
Schválené „Sítě přenosu“, které budou hledat další partnery, se zaměřují na řadu témat. Mezi tato témata
patří: veřejné zakázky, malá města a znalostní ekonomika, udržitelný kulturní turismus, vytváření pracovních
míst, zemědělská produkce, renovace bytových domů, životní prostředí, město pro všechny věkové
kategorie, nevládní organizace, mezigenerační sociální kontakty, revitalizace historických čtvrtí, inovace
vzdělávání a další.
Další termín 26. zasedání pracovní skupiny proběhne 25. nebo 26. června 2018.
Zapsal: Zdeněk Opravil, 23. dubna 2018
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