USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. července 2022 č. 647
k revitalizaci brownfieldu a přípravě a výstavbě strategického podnikatelského parku
Plzeň – Líně
Vláda
I.

bere na vědomí

1. předpokládané výdaje ve výši 9 mld. Kč z veřejných rozpočtů na revitalizaci brownfieldu
a přípravu a výstavbu strategického podnikatelského parku Plzeň – Líně, v rozsahu
obsaženém v části II materiálu čj. 890/22,
2. zřízení funkce koordinátora přípravy projektu podnikatelského parku na území stávajícího
letiště a brownfieldu v lokalitě Plzeň – Líně, kterého určil a pověřil ministr průmyslu
a obchodu;
II. souhlasí
1. s prvotním indikativním záměrem investice do přípravy a výstavby na území stávajícího
letiště a brownfieldu v lokalitě Plzeň – Líně a jeho přeměny na strategický podnikatelský
park, především za účelem investice typu Gigafactory a s tím, že bude nadále
poskytována letecká záchranná služba provozovaná Armádou České republiky a bude
zachována infrastruktura pro její provoz,
2. s poskytnutím maximální podpory a součinnosti Plzeňskému kraji a dotčeným obcím při
přeměně brownfieldu v lokalitě Plzeň – Líně na strategický podnikatelský park, včetně
vytvoření společné pracovní skupiny na odborné úrovni se zástupci ministerstva
průmyslu a obchodu, ministerstva obrany, ministerstva dopravy, ministerstva financí,
ministerstva životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj, Plzeňského kraje
a statutárního města Plzně;
III. ukládá
1. ministru průmyslu a obchodu
a) zřídit pracovní skupinu podle bodu II/2 tohoto usnesení,
b) vést, koordinovat společnou pracovní skupinu, informovat vládu ohledně činnosti
společné pracovní skupiny podle bodu II/2 tohoto usnesení a v případě potřeby
vyplývající z přeměny stávajícího letiště a brownfieldu v lokalitě Plzeň – Líně na
strategický podnikatelský park rozšířit okruh zúčastněných resortů a dalších subjektů,
c) ve spolupráci s ministryní obrany, ministry dopravy, financí, místopředsedou vlády pro
digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj, ministryní životního prostředí a jimi řízenými
dotčenými resorty ve společné pracovní skupině podle bodu II/2 tohoto usnesení připravit
materiál, který stanoví detailní výši předpokládaných výdajů pro nezbytné stavební
objekty, určí zodpovědnosti za jejich realizaci, způsob financování a stanoví další
nezbytné kroky pro realizaci projektu,

d) ve spolupráci s členy společné pracovní skupiny připravit harmonogram přeměny území
stávajícího letiště a brownfieldu v lokalitě Plzeň – Líně na strategický podnikatelský park,
který bude zahrnovat:
da)

vyklizení letiště,

db)

demolici stávajících objektů,

dc)

sanaci území,

dd)

očekávanou změnu územně plánovací dokumentace v podobě Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje,

de)

vybudování nového vedení elektřiny s napětím 110 kV do území,

df)

výstavbu nezbytných stavebních objektů v území,

dg)

výstavbu dopravní a technické infrastruktury nezbytné pro provoz strategického
podnikatelského parku v území,

dh)

vybudování nového vedení elektřiny s napětím 400 kV do území, včetně výstavby
transformační stanice,

e) ve spolupráci s ministrem financí připravit nový dotační program na revitalizaci
brownfieldů, přípravu a výstavbu podnikatelských parků,
2. správcům jednotlivých rozpočtových kapitol uplatňovat při přípravě státního rozpočtu na
příslušný rok finanční prostředky na financování záměru podle bodu I/1 tohoto usnesení
podle výstupů pracovní skupiny a stavu realizace záměru,
3. ministryni obrany
a)

prověřit ve spolupráci s Armádou České republiky akceptovatelnost prohlášení lokality
letiště Plzeň – Líně za nepotřebnou, z pohledu obrany státu, nejpozději do
31. srpna 2022,

b)

v případě přípustnosti prohlášení lokality letiště Plzeň – Líně za nepotřebnou
postupovat v souladu s ustanovením § 19b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

4. ministrům dopravy, financí, ministryním obrany, životního prostředí, případně ministrům
dalších zúčastněných resortů a představitelům dalších subjektů
a)

poskytnout součinnost koordinátorovi podle bodu I/2 tohoto usnesení v rozsahu
nezbytném pro realizaci projektu přeměny stávajícího letiště a brownfieldu v lokalitě
Plzeň – Líně na strategický podnikatelský park,
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b)

zajistit účast zástupců jimi řízených resortů v pracovní skupině podle bodu II/2 tohoto
usnesení.

Provedou:
místopředseda vlády pro digitalizaci
a ministr pro místní rozvoj,
ministři průmyslu a obchodu, dopravy, financí,
ministryně obrany, životního prostředí
Na vědomí:
hejtman Plzeňského kraje,
primátor města Plzně

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předseda vlády
podepsáno elektronicky
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