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Věc: Odevzdání Souhrnného Akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje 2017 – 2018 do vnějšího připomínkového řízení 

V Mostě dne 10. května 2017 

Vážená paní / Vážený pane,  

dovoluji si Vás z titulu zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj informovat, že dne 

5. května 2017 byl Souhrnný Akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje 2017 – 2018 odevzdán do vnějšího připomínkového řízení. Předkladatelem tohoto 

materiálu je Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu, se kterými jsme přípravu 

Akčního plánu velmi intenzivně řešili za současné komunikace se zástupci  ostatních rezortů, stejně tak jako 

se zástupci regionálních stakeholderů a Úřadu vlády České republiky. Lhůta pro připomínky v rámci vnějšího 

připomínkového řízení běží do 22. května 2017. Po  vypořádání připomínek bude  materiál projednán v Radě 

hospodářské a sociální dohody a následně dne 31. května 2017 má být postoupen vládě. Dne 1. června 2017 

proběhne Konference restrukturalizace svolávaná předsedou vlády k finálnímu jednání Akčního plánu mezi 

regiony a ministerstvy. 

V Souhrnném Akčním plánu předloženém do vnějšího připomínkového řízení jsou oproti verzi, která byla 

schválena v regionech, již zapracovány připomínky z vnitřního připomínkového řízení od Ministerstva pro 

místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento materiál taktéž zahrnuje úpravy na základě 

komunikace s Ministerstvem pro životní prostředí, se kterým byla řešena problematika vlivu této koncepce 

na životní prostředí. Verzi Souhrnného Akčního plánu, jež byla postoupena do vnějšího připomínkového 

řízení, si Vám dovoluji přiložit k tomuto dopisu. Přikládám také implementační zásady, návrh Usnesení vlády, 

finanční nároky opatření a komentář k těmto nárokům. 

Velice děkuji za spolupráci při zpracovávání a projednávání konkrétních opatření pro rozvoj Ústeckého a 

Karlovarského regionu. V příštích dnech a týdnech budeme nadále intenzivně pracovat na vypořádání 

případných připomínek z vnějšího připomínkového řízení. 

 

O dalším vývoji Vás budu informovat. 

S úctou 

 

Příloha 

Souhrnný Akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 – 

2018 ve verzi odevzdané do vnějšího připomínkového řízení. 

Implementační zásady 

Návrh Usnesení 

Finanční nároky opatření 

Komentář k finančním nárokům 
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