Zápis z 24. zasedání PS UR ROÚ
název
datum

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

místo

Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1

účastníci

viz prezenční listina

přílohy zápisu

prezentace

Stran

2

1. Zahájení jednání, úvod
Zdeněk Opravil přivítal všechny členy pracovní skupiny, představil hosty a zahájil 24. zasedání Pracovní
skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (dále „PS UR ROU“). Zároveň omluvil z jednání paní
vedoucí Radanu Leistner Kratochvílovou z důvodů pracovních povinností v zahraničí.

2. Shrnutí aktivit práce PS za rok 2017, plán činností na rok 2018
V úvodu zazněly základní informace o PS UR ROÚ, která funguje pod Výborem pro udržitelné municipality
RVUR. V průběhu roku 2017 se uskutečnila pět zasedání, byla shrnuta činnost a témata, kterými se PS UR
ROÚ zabývala (např. pravidelné informace o tvorbě Strategického rámce Česko 2030, aktuality k reformě
psychiatrické péče, problematika pozemkových úprav pro řešení povodní, sucha nebo eroze, Smart region
Jižní Čechy, územní dimenze a její uplatnění nebo Místní agenda 21). Zároveň byly členům PS UR ROÚ
představeny termíny jednání a plán činnosti na rok 2018, který musí být schválen a předán Výboru pro
udržitelné municipality při RVUR. Členové pracovní skupiny byli osloveni s doplněním dalších témat, které
by rádi chtěli probrat v rámci jednání pracovní skupiny. Termín pro zaslání případných námětů byl
stanoven na 8. prosinec 2017 na adresu zdenek.opravil@mmr.cz.

3. Strategický rámec ČR 2030 – podněty z kulatých stolů v regionech pro
implementaci (Jan Mareš, ÚV ČR)
Jan Mareš z ÚV ČR představil členům PS UR ROÚ obecné problémy, které zaznívaly při projednávání
strategického rámce ČR 2030. Mezi nejčastěji obecné problémy, které zaznívaly, patří např. absence
společenské diskuze o „velkých otázkách“ (byrokratizace, dostupnost veřejných služeb, dostupnost bydlení),
problematika rozpočtového určení daní x dotací, nepropojenost dat ve veřejné správě apod.). Druhá část
byla věnována podnětům, které zaznívaly při projednávání strategických cílů „16) Veřejné služby v území
jsou pro všechny obyvatele lépe dostupné“, „17) Růst kvality života v jednotlivých municipalitách snižuje
regionální nerovnosti“, „18) Kvalitní urbánní rozvoj sídelních útvarů je zajištěn“, „19) Města a obce omezila
emise skleníkových plynů a adaptovala se na negativní dopady změny klimatu“ nebo „20) Územní veřejná
správa cíleně využívá nástroje pro udržitelný rozvoj municipalit“.
Diskuze:
Eduard Durník (ČSÚ): Navázal na problematiku obecného problému – nepropojenost dat ve veřejné správě.
Navrhnul se tomuto problému věnovat v příštím roce v rámci jednání pracovní skupiny ve spolupráci s MV
ČR.
.
4. Dotační politika odboru regionálního rozvoje v praxi (Miloslav Michalec, Plzeňský kraj)
Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionální politiky Plzeňského kraje, představil strukturu nastavení
krajské dotační politiky Plzeňského kraje (jak pomáhá Plzeňský kraj regionu, venkovu). Byly představeny
jednotlivé dotační tituly vč. oblastí podpory a finančních možností. Podpora regionů Plzeňského kraje je
zaměřena na podporu stabilizace a obnovy venkova, MAS a mikroregionů, havarijních stavů a naléhavých
potřeb, lyžařských a běžeckých tras až po pomoc stavebních úřadů při odstraňování a zabezpečování
staveb. O dotace mohou žádat obce do 1 500 obyvatel, kde způsobilým žadatelem mohou být i městské
části.
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5. Cestovní ruch – kategorizace DMO (Jiří Voves, MMR-OCR)
Jiří Voves z Odboru cestovního ruchu představil základní standardy pro certifikaci destinačních
managementových oblastí (dále „DMO“), definici a úkoly a přínosy. Zároveň byl představen proces žádosti
o certifikaci, kategorie DMO a jejich role vč. kritérií pro vznik DMO (formální, kvalitativní, kontextové
a rozvojové). Předpokládaný termín spuštění certifikace DMO se počítá na přelomu roku 2017-2018.

6. Aktuální informace z MMR (zástupce MMR)
Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (dále „SRR ČR)
Členům pracovní skupiny byl představen aktuální stav na tvorbě SRR ČR 21+, v průběhu podzimu 2017 se
jednalo o finalizaci analytické části a problémové analýzy, kulaté stoly se zástupci akademické sféry, jednání
pracovních skupin vč. plánovaného 8. jednání Národní stále konference 14. prosince 2017 v Praze. Zároveň
byl představen plán na rok 2018.
Kohezní politika – Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020
Martina Sochorová z Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií představila aktuální stav prací
na tvorbě dokumentu. Představila základní cíl dokumentu, východiska, metodiku tvorby, harmonogram až
po aktuální stav analytické části. Také představila základní kritéria procesu prioritizace.
Vzdělávání ve strategické práci (STRATeduka – vzdělávání)
Petr Leistner z Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií představil cíle projektu STRATeduka
a jeho časový harmonogram. Součástí bylo i představení plánu prací v roce 2018, kdy by měly proběhnout
zbývající školení pro zástupce ministerských resortů a krajů. Rovněž byl představen samotný vzdělávací
program STRATeduka, koncepce vzdělávání a principy vč. témat školení.
Novela stavebního zákona, výzva na dotační titul „územní plán“ z národního programu MMR
Filip Novosád z Odboru územního plánování seznámil členy pracovní skupiny s novelou stavebního zákona,
která by měla vstoupit platnost od 1. ledna 2018. Představil novinky zákona na úseku územního plánování
a stavebního rozhodování a stavebního řádu. Druhá část výstupu byla věnována představení vyhlášení
národního programu „Podpora územně plánovací činností obcí.“
Operační program URBACT III
Eliška Pilná z Odboru regionální politiky seznámila členy o programu URBACT III a aktuálně vyhlášené
výzvě (výzva pro sítě přenosu), která má podpořit města v přenosu strategie/akčního plánu udržitelného
městského rozvoje.
Bytová problematika, seminář Copernicus
Členové byli informováni o připravovaném konzultačním dni k bytové problematice, který proběhne
5. prosince 2017 na MMR. Zároveň na jednání zazněla informace o plánovaném semináři EU Copernicus,
který se uskuteční na přelomu ledna a února 2018 na půdě Univerzity Karlovy.
Zapsal: Zdeněk Opravil, 4. prosince 2017
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