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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:
Metody aplikace podmínek udržitelného rozvoje v území
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Při přípravě územně analytických podkladů obcí (dále jen „ÚAPo“) zpracovávají jejich
pořizovatelé, úřady územního plánování, rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen
„RURÚ“) rozdílným způsobem, který neumožňuje jeho vzájemné porovnání v rámci krajů a
ČR.
Chybí jednotná metoda, která by umožnila postup při zpracování RURÚ v ÚAPo sjednotit.
Navržená metoda by byla aplikována zejména při zpracovávání aktualizací zásad územního
rozvoje a politiky územního rozvoje, dále při pořizování a zpracování územních plánů, pro
zlepšení koordinace územně plánovací činnosti, pro zjištění takových požadavků, které je
nutné řešit ve spolupráci více obcí i krajů – jedná se o nadmístní a republikové požadavky.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum

4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Návrh výzkumu je plně v souladu s hlavním cílem výzkumných potřeb MMR , spočívajícím
ve zkvalitnění metodické, legislativní i rozhodovací činnosti mj. ve věcech územního
plánování.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Řešení projektu se váže na oba specifické cíle MMR v programu BETA, jimiž jsou
nalezení nových mechanismů pro udržitelný a sociálně-ekonomický rozvoj sídel v
městském a venkovském prostoru včetně jejich vzájemné interakce a spolupráce,
● optimalizace regionálního rozvoje a na základě výzkumů různých podoblastí navržení
opatření vedoucích ke snížení existujících nerovností v rozvoji regionů.
●

6) Cíl(e) projektu:
Cílem projektu je analyzovat různé metody a přístupy zpracování RURÚ, dosud používané
pořizovateli ÚAPo a navrhnout na základě analýzy těchto metod jednotnou metodu
umožňující porovnání RURÚ v rámci krajů i celé republiky.
Projekt bude členěn na dvě části:
1. Analýza aplikovaných metod zpracování RURÚ;
2. Navržení jednotné, obecně použitelné metody zpracování RURÚ, vycházející z provedené
analýzy.
7) Potřebnost projektu:
Projekt je potřebný pro sjednocení podkladů pro návrh aktualizace zásad územního rozvoje a
politiky územního rozvoje, dále při pořizování a zpracování územních plánů, pro zlepšení
koordinace územně plánovací činnosti, pro zjištění takových požadavků, které je nutné řešit
ve spolupráci více obcí i krajů – jedná se o nadmístní a republikové požadavky. Umožní
orgánům územního plánování, zejména úřadům územního plánování, ale i krajským úřadům,
pravidelně ve dvouletých intervalech vyhodnocovat udržitelný rozvoj území jednotným
způsobem.
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:
N – certifikovaná metodika
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Návrh metodického doporučení, aplikace certifikované metodiky.
10) Očekávaný přínos projektu:
Zkvalitnění výkonu státní správy na úseku územního plánování – zkvalitnění zpracování
ÚAP - podkladů pro aktualizaci zásad územního rozvoje, politiky územního rozvoje, pro
pořizování územních plánů, zkvalitnění koordinace územně plánovací činnosti a podpory
regionálního rozvoje.

11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
MMR, krajské úřady, úřady územního plánování, obce, projektanti územně plánovací
dokumentace.
12) Předpokládaná doba řešení projektu:
2013 – 2015 25 měsíců
13) Předpokládaná cena:
2,3 mil. Kč 2013-0,8 mil. Kč 2014- 1,3 mil. Kč 2015 – 0,2 mil. Kč
14) Doplňující informace:
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