
KARLOVARSKÝ KRAJ 
     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 16. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 09.05.2018 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni: pánové Pizinger, Kovář, Rusev, Hermann, Čavojský, Šťovíček, paní Stránská, Kalátová 

Omluveni: pan Čekan, Navrátil, Schaller 

Neomluveni: - 

Ostatní zúčastnění: pánové Musil, Švajgl, Veselý, Bradáč, paní Fučíková, Havlová 

 

Jednání zahájil v 16:00 hodin a ukončil v 18:45 hodin předseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva 

Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili 

následující program a účast pozvaných hostů k jednotlivým bodům jednání: 

 

1. Úvod, zahájení 

2.  Informace o formálních úpravách Regionální inovační strategie Karlovarského kraje 

3.  Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 

4.  Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2018 

5.  Plán sportu Karlovarského kraje 2018-2023 

6.  Koncepce středního školství v Karlovarském kraji 

7. Různé 

8. Závěr 
 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0  

 
Program jednání: 

       

        2) Informace o formálních úpravách Regionální inovační strategie Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 77/05/18 

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí předloženou informaci 

o formálních úpravách provedených v Regionální inovační strategii Karlovarského kraje. 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0   

  

        3) Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 

 

usnesení č. 78/05/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje:  

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje potvrdit ověření souladu Aktualizace 

č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje s Politikou územního rozvoje ve znění 

Aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a výsledky řešení rozporů a se stanoviskem 

Ministerstva pro místní rozvoj ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout o námitkách a tato 

rozhodnutí odůvodnit, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, tak, jak je uvedeno v příloze č. 5 v části Odůvodnění dokumentace 

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje; 
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 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit se způsobem zohlednění 

požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska Ministerstva životního prostředí podle § 10g 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, 

jak je uvedeno v příloze č. 8 v části Odůvodnění dokumentace Aktualizace č. 1 Zásad územního 

rozvoje Karlovarského kraje; 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vydat opatření obecné povahy 

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, jako příslušný správní orgán ve 

smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 36 odst. 4 stavebního zákona a 

podle § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy 

materiálu; 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmanku Karlovarského 

kraje Mgr. Janu Vildumetzovou a náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Martina Hurajčíka 

podpisem opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. 

 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru regionálního rozvoje, 

jako pořizovateli Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, zajistit následně 

činnosti vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, včetně 

zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání 

Aktualizace č. 1, vyhotovení dokumentací ve strojově čitelném formátu, zveřejnění dokumentací, 

včetně informace, jak byly zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska 

Ministerstva životního prostředí podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

         

         4) Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2018 

 

usnesení č. 79/05/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj: 

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z 

rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické 

infrastruktury v Karlovarském kraji" v celkové výši 3.097.000 Kč dle návrhu a uzavření 

veřejnoprávních smluv dle návrhu,  

 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky podpisem veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje 

cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji". 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

5) Plán sportu Karlovarského kraje 2018-2023 

 

usnesení č. 80/05/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí „Plán sportu Karlovarského 

kraje 2018-2023 – Zdravý kraj“. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 
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       6) Koncepce středního školství v Karlovarském kraji 

 

usnesení č. 81/05/18  

 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí návrh Koncepce středního 

školství v Karlovarském kraji s doplňujícím komentářem vedoucí OŠMT a radního pro oblast školství, 

mládeže a tělovýchovy. Podněty a návrhy členů VRR budou projednány na dalším červnovém jednání 

výboru, následně budou předloženy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

         7) Různé 

 

Další jednání Výboru pro regionální rozvoj se uskuteční v pondělí 11.6.2018 od 16.00 hodin. 

 

 

V Karlových Varech dne 9.5.2018 

Zapisovatelka: Ing. Martina Fučíková 

 

         

                                                                                       Patrik Pizinger v.r. 

                                                                      předseda Výboru pro regionální rozvoj  

                                                                          Zastupitelstva Karlovarského kraje 


