SLOVO ÚVODEM
Po předchozím jubilejním čísle, které jsme věnovali některým otázkám proměn vývoje našeho území za posledních třicet let z pohledu našich i zahraničních odborníků, se poslední letošní číslo časopisu vrací ke svému obvyklému
členění. Nicméně tématu vývoje našeho území se budeme věnovat i v rámci
ankety, kterou jsme pro vás připravili v prvních dvou číslech roku 2020.
Hlavní rubrika tohoto čísla přináší dva příspěvky. První z nich je věnován hodnocení činnosti Ústavu územního rozvoje z pohledu uživatelů jeho výstupů.
Výsledky dotazníkového šetření vypovídají o kvalitě a potřebnosti jednotlivých výstupů instituce, jejíž odborná činnost slouží nejen Ministerstvu pro
místní rozvoj, ale také státní správě, samosprávě, akademické obci i odborné
veřejnosti zejména v oblastech urbanismu a územního plánování. Jedním
z výstupů této odborné činnosti je i vydávání našeho časopisu. Výsledky
tohoto šetření jsou důležitým pokladem při usměrňování další činnosti ÚÚR.
Druhý článek hlavní rubriky informuje o projektech na pořizování dokumentů
územního rozvoje podpořených Integrovaným regionálním operačním programem a podrobněji rozebírá jednotlivé výzvy současného i nového programového období na léta 2021–2027.
Recenzovaný článek rubriky Názory a diskuse je věnován přehledu nejlépe
hodnocených zahraničních ekonomických nástrojů a jejich přínosům pro českou územně plánovací praxi. V této rubrice najdete také příspěvek zabývající
se vymezením údolní nivy jakožto významného krajinného prvku v souvislosti s územním plánováním. Redakce uvítá vaše názory na tuto problematiku.
Informační rubriku otevírá příspěvek o říjnové celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu zaměřené na chystané změny v oblasti veřejného stavebního práva. Následující článek se věnuje fenoménu vertikální
zeleně ve městech. Významu vody ve městě i krajině byla věnována plzeňská
konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, o které přináší
informace následující článek. Sborník z této akce je také mimořádnou přílohou tohoto čísla. V ostravských Dolních Vítkovicích proběhla v říjnu konference věnovaná revitalizaci brownfieldů, o níž informuje další příspěvek
této rubriky, kterou tradičně uzavírají „podrubrika“ Co píší jinde a relevantní
tiskové informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Velmi kladný ohlas vzbudil článek Ivety Laštůvkové publikovaný v letošním
čtvrtém čísle našeho časopisu. Podobnou zkušenost se závaznými stanovisky
mají i další zaměstnanci úřadů územního plánování. Uvítáme také vaše zkušenosti i názory.
Příjemné čtení a úspěšný nový rok přeje
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