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Společný dokument územního rozvoje států V4+2 (dále společný dokument)
představuje snahu šesti zemí – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska
(V4), Bulharska a Rumunska (odtud +2) – o koordinaci územního rozvoje. Je
zaměřen na sjednocení vyjádření a přístupu k tzv. rozvojovým osám a pólům
(oblastem) a koridorům dopravní infrastruktury na území států V4+2.
Zpracování dokumentu: březen 2008 - březen 2010.
Dokument identifikuje mezistátní nenávaznosti mezi rozvojovými osami
a mezistátní nenávaznosti v rámci silniční a železniční sítě. Definuje rovněž další
témata spolupráce zemí V4+2 v oblasti územního rozvoje.
Společný dokument může být využit zejména jako:
A. podklad pro práci na úrovni EU a V4+2, a to jako:
• zdroj argumentů pro státy V4+2 v debatě v otázkách politiky územního
rozvoje, politiky soudržnosti a dopravní politiky;
• podklad pro aktualizaci evropských dokumentů – např. TEN-T, ESDP, Stav
a perspektivy území EU aj.;
• příklad implementace Územní agendy EU v určité části Evropy;
B. podklad pro aktualizaci národních dokumentů územního rozvoje, ale také
i regionálního rozvoje a rozvoje dopravních sítí.

Dokument územního rozvoje států V4+2

Význam společného dokumentu byl oceněn v Závěrech z jednání ministrů zemí
V4+2 zodpovědných za územní a regionální rozvoj, které se uskutečnilo
v březnu 2010 v Budapešti. Tyto závěry oceňují zpracovaný dokument
a zavazují zainteresované strany k další spolupráci. Obsahují také doporučení,
aby dokument využili ministři dopravy jako jeden z podkladů k probíhající revizi
sítě TEN-T. Ministři se rovněž dohodli na tom, že spolupráce zůstane otevřená
i pro další státy, a to nejen pro členské státy EU, ale i pro nečleny.

Tuto spolupráci iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územního plánování. Hlavním zpracovatelem a koordinátorem
společného dokumentu byl Ústav územního rozvoje v Brně. Impulsem byla příprava celostátního nástroje územního plánování Politiky
územního rozvoje ČR, přičemž jako nezbytná se ukázala potřeba zkoumat návaznosti za hranicemi České republiky.
Příprava společného dokumentu se uskutečňovala prostřednictvím tzv. Řídicí skupiny složené ze zástupců ministerstev jednotlivých
zemí zodpovědných za územní rozvoj, a dále v rámci tzv. Pracovní skupiny, která byla složena z expertů jednotlivých zemí na
problematiku územního rozvoje a územního plánování. Pracovní skupina byla zpracovatelem společného dokumentu a připravovala
podklady pro jednání Řídicí skupiny. Ta měla rozhodovací a schvalovací pravomoci, formulovala zadání a usměrňovala práce na
dokumentu.
PRACOVNÍ SKUPINA
• Ústav územního rozvoje, Česká republika,
• Národní centrum regionálního rozvoje, Bulharsko,
• VÁTI maďarská veřejná nezisková organizace pro regionální
rozvoj a plánování měst, Maďarsko,
• Regionální úřad pro územní rozvoj ve Vratislavi, Polsko,
• Ministerstvo regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
Rumunsko,
• ISAX, s. r. o., Slovenská republika.

ANALYZOVANÉ NÁRODNÍ DOKUMENTY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STÁTŮ V4+2
1. Bulharsko
Národní strategie regionálního rozvoje Bulharské republiky pro období 2005 – 2015
Schválena rozhodnutím Rady ministrů č. 294 z 21. dubna 2005
2. Česká republika
Politika územního rozvoje České republiky, 2008
Schválena usnesením vlády ČR z 20. července 2009, č. 929 o Politice územního rozvoje ČR 2008
3. Maďarsko
Národní koncepce územního rozvoje, 2005
Schválena maďarským Parlamentem, nařízení Parlamentu č. 97/2005. (XII. 25.) o Národní koncepci územního rozvoje
4. Polsko
Koncepce politiky prostorového/územního rozvoje/uspořádání státu, 2001
Schválena usnesením vlády z 26. července 2001
5. Rumunsko
Národní prostorový plán
Projednán ve formě zákona parlamentem
6. Slovensko
Koncepce územního rozvoje Slovenska, 2001
Schválena usnesením vlády SR č. 1033 z 30. října 2001
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno
Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz.
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ŘÍDÍCÍ SKUPINA
• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Česká republika,
• Ministerstvo regionálního rozvoje a veřejných prací, Bulharsko,
• Ministerstvo národního rozvoje a ekonomiky, Maďarsko,
• Ministerstvo regionálního rozvoje, Polsko,
• Ministerstvo infrastruktury, Polsko,
• Ministerstvo regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
Rumunsko,
• Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje, Slovenská
republika.

