

O ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Ústav územního rozvoje (ÚÚR) byl založen
v roce 1994. V současnosti je přímo řízen
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a v roce
2001 se stal organizační složkou státu.
Působí zejména v oborech územního
plánování, stavebního řádu, územního rozvoje
a regionální politiky.
V této
souvislosti
vytváří
podklady
pro operativní činnost ministerstva, podílí se
na
přípravě
strategických
dokumentů,
vykonává činnost metodickou, konzultační
a rešeršní, studijní, informační, dokumentační
a publikační, včetně tvorby informačních
systémů, organizuje mezinárodní odborný styk
a působí též v mezinárodních organizacích.
Ve výše uvedených oborech jsou k dispozici
fondy odborné knihovny.

Ústav územního rozvoje
INSTITUTE FOR SPATIAL DEVELOPMENT
INSTITUT FÜR RAUMENTWICKLUNG

V oblasti územního rozvoje je ÚÚR jediným
zařízením svého druhu v České republice.

Ukázky výstupů ÚÚR v rámci implementace

POLITIKA
ARCHITEKTURY
A STAVEBNÍ KULTURY
ČESKÉ REPUBLIKY



POLITIKA ARCHITEKTURY
A STAVEBNÍ KULTURY
ČESKÉ REPUBLIKY

Politika architektury a stavební kultury České
republiky je koncepční strategický dokument
s celostátní působností, schválený 14. ledna
2015 vládou České republiky usnesením č. 22.
Hlavním cílem je přispět ke zvýšení kvality
prostředí vytvářeného výstavbou a posílit
zájem o vytváření harmonického prostředí.




Ústav územního rozvoje
Jakubské nám. 3
602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 111
E-mail: sekretariat@uur.cz



Garant ÚÚR
Politiky architektury a stavební
kultury ČR
Ing. arch. Naděžda Rozmanová
Tel.: +420 542 423 142
E-mail: rozmanova@uur.cz




Politiku připravilo Ministerstvo pro místní
rozvoj v úzké spolupráci s Ústavem územního
rozvoje. Velký podíl na jejím vzniku měla
i Česká komora architektů, Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě a Asociace pro urbanismus
a územní plánování ČR. K přípravě přispěly
rovněž vysoké školy, nevládní a neziskové
organizace a také veřejnost.



ZÁKLADNÍ PRINCIP

Základním principem je komplexní vnímání
prostředí, které se musí promítnout do celkové
koncepce, do návrhu jednotlivých složek
projektu i do ztvárnění urbanistických,
architektonických a uměleckých detailů.

KONTAKTY

Garant MMR
Politiky architektury a stavební
kultury ČR
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.
Tel.: +420 224 862 301
E-mail: josef.morkus@mmr.cz
DOSTUPNOST

Webové stránky Ústavu územního rozvoje
www.uur.cz
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4743
Webové stránky
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz

Od roku 2009 jsou webové stránky ÚÚR
součástí archivace webů Národní knihovny
České republiky jako kvalitní zdroj informací,
který by měl být uchován do budoucna.



IMPLEMENTACE DOKUMENTU

Politika architektury a stavební kultury ČR
stanovuje
vizi
a
základní
cíle
ve
střednědobém až dlouhodobém horizontu,
rozčleněné dle témat.
Pro dosažení stanovených cílů dokument
navrhuje
opatření,
včetně
určení
zodpovědných a spolupracujících institucí
a termínů splnění opatření.



TÉMATA

KRAJINA A SÍDLA
Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel
Téma 2 – Veřejná prostranství
Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí
STAVBY
Téma 4 – Zadávání zakázek
Téma 5 – Projektování, realizace,
životnost a udržitelnost staveb
VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA A VÝZKUM
Téma 6 – Vzdělávání
Téma 7 – Osvěta a média
Téma 8 – Výzkum a vývoj



VÝSTUPY

Podle zadání odboru územního plánování
Ministerstva
pro
místní
rozvoj
ÚÚR
zpracovává potřebné podklady a podílí se na
souvisejících aktivitách při implementaci
dokumentu. Spolupracuje na vybraných
opatřeních směřujících k naplnění strategických
cílů dokumentu.
Výstupy, zpracované ÚÚR jsou zveřejňovány
v členění
podle
Témat
dokumentu
a příslušného Cíle a Opatření.
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