
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 

 
ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci  

Krajinných integrovaných plánů rozvoje  
 
 
 

             Vláda    
 
             I. bere na vědomí  
 
                1. Zprávu o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci Krajinných 
integrovaných plánů rozvoje, uvedenou v části III materiálu č.j. 1131/10, 
 
                2. Metodický pokyn k přípravě a realizaci Krajinných integrovaných plánů 
rozvoje, uvedený v části IV.1 materiálu č.j. 1131/10 (dále jen „Metodický pokyn“), 
 
                3. Postup ověření Metodického pokynu Návrh na pilotní projekt Krajinného 
integrovaného plánu rozvoje ve specifické oblasti Šumava, uvedený v části IV.2 
materiálu č.j. 1131/10; 
 
            II. ukládá  
 
                1. ministru životního prostředí zpracovat ve spolupráci s ministry pro místní 
rozvoj, zemědělství, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, 
kultury a místopředsedou vlády a ministrem vnitra a vládě do 30. dubna 2011 předložit 
pilotní Dokument Krajinného integrovaného plánu rozvoje ve specifické oblasti 
Šumava včetně návrhu implementace mechanismu podpory projektů Krajinných 
integrovaných plánů rozvoje v programovém období let 2007 až 2013, zpracovaného 
podle postupu uvedeného v bodě I/3 tohoto usnesení, 
 
                2. ministru životního prostředí 
 
                    a) seznámit s tímto usnesením starosty obcí s rozšířenou působností        
ve vymezeném území specifické oblasti Šumava podle Politiky územního rozvoje 
České republiky 2008 a podle Zásad rozvoje Plzeňského kraje a Zásad rozvoje 
Jihočeského kraje, 
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                    b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a 
orgány obcí; 
 
          III. doporučuje hejtmanům Plzeňského kraje a Jihočeského kraje, starostům 
obcí s rozšířenou působností ve vymezeném území specifické oblasti Šumava podle 
Politiky územního rozvoje České republiky 2008 a podle Zásad rozvoje Plzeňského 
kraje a Zásad rozvoje Jihočeského kraje a předsedovi Výboru Regionální rady regionu 
soudržnosti NUTS II Jihozápad spolupracovat při plnění úkolů uložených v bodě II/1 
tohoto usnesení.  
 
 
 
Provedou: 

místopředseda vlády a  
ministr vnitra, 
ministři životního prostředí, 
pro místní rozvoj,  
zemědělství, 
průmyslu a obchodu, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
dopravy, kultury 
 
 
Na vědomí: 

hejtmani 
Plzeňského kraje, 
Jihočeského kraje, 
předseda Výboru Regionální rady 
regionu soudržnosti NUTS II 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  
 
 
 
 
 


