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Strategická mapa Královéhradeckého kraje
Výzkum
a inovace

Konkurenceschopnost
a zaměstnanost

Vzdělávání

Sociální oblast

Zdravotnictví

Kultura,
cestovní ruch
a volný čas

Doprava

Životní prostředí,
zemědělství
a technická infrastruktura

Regionální rozvoj
a veřejná správa

Územní
plánování

ZÁKONY vyžadující vznik strategie

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

Nařízení
Evropského
parlamentu
a Rady
č. 1303/2013

Zákon č.
561/2004 Sb.,
školský zákon

Zákon č.
115/2001 Sb.,
o podpoře sportu

Zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Zákon č. 194/2010 Sb.,
o veřejných službách
v přepravě cestujících

Zákon č. 258/2000Sb.,
o ochraně
veřejného zdraví

Zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách
Zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu

Zákon č.
248/2000 Sb.,
o podpoře
regionálního
rozvoje

Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování
a stavebním řádu

Zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší
Zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech
Zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o ŽP
Zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií
Usnesení Vlády ČR ze
dne 13.12.1999 č. 1311

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny

Zásady územního rozvoje
2011+

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020

STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY

Dlouhodobý
záměr vzdělávání
a rozvoj vzdělávací
soustavy KHK
2016–2020

Plán rozvoje
sociálních služeb
v KHK 2011–2017

Koncepce školské primární prevence
rizikového chování dětí a mládeže
KHK 2014–2028

Regionální sektorová dohoda pro KHK
v oblasti strojírenství (2014)

Krajská příloha k národní RIS3 strategii za KHK (2014–2020)

Koncepce péče
o památkový fond
KHK (2010)

Koncepce péče
o duševní zdraví
v KHK 2016–2020

Záměr rozvoje
sportovních a
volnočasových
aktivit v KHK
(2014)

Strategie prevence
sociálně nežádoucích
jevů v KHK 2017–2021

Program rozvoje
cestovního ruchu
KHK 2014–2020

Krajský plán vytváření
příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením
KHK (2014)

Program rozvoje
příspěvkových
organizací
v oblasti kultury
zřizovaných KHK
2014–2020

Regionální sektorová dohoda pro KHK v oblasti
textilního a oděvního průmyslu (2015)

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK (2016)

Koncepce
zdravotnictví
KHK 2016–2020

Strategie rozvoje
dostupnosti a kvality
sociálních služeb KHK
poskytovaných v komunitě
pro osoby s postižením
a duševním onemocněním
2015–2023

Akční protihlukové
plány pro pozemní
komunikace ve
vlastnictví KHK
(2015)

Plán dopravní
obslužnosti
KHK (2016)

Nadregionální strategie KHK
v oblasti cyklo, in-line a bike
produktů (2016)

Koncepce ochrany přírody
a krajiny KHK (2004)

Územně analy cké
podklady (2016)
Dotační strategie
KHK 2014–2020

Koncepce EVVO
v KHK (2016)
Plán odpadového
hospodářství KHK
2016–2025
Integrovaný krajský program
snižování emisí a Krajský
program ke zlepšení kvality
ovzduší KHK (2004)
Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací 2004–2014
Plán dílčího povodí
Horního a středního
Labe (2016)
Plán dílčího povodí
Lužické Nisy a ostatních
přítoků Odry (2016)
Územní energetická
koncepce 2010+
Regionální surovinová
politika KHK (2004)
Koncepce zemědělské
politiky (2004)

Protikorupční
strategie KHK
(2013)

