Informace o dotacích na
podporu územního plánování

vhodné pro využití
v území ORP Votice
Ing. arch. Milan Salaba
Mgr. David Třešňák

s použitím materiálů MMR
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Financování z fondů EU
• IROP, specifický cíl 3.3.
• Příjemcem vždy jen ORP !!!
A) Nový územní plán (ne „překlopením“)
B) Změna nového ÚP ve vybraných případech
C) Regulační plán
D) ÚS zaměřená na veřejnou DI, TI
(ve vybraných případech)
E) ÚS krajiny pro celé území ORP
F) Veřejná prostranství (ORP i pro ostatní obce)
•(z OP ŽP systém sídelní zeleně – specifický cíl 4.4)
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A)

jen orientačně …

Územní plány, změny ÚP
• dne 31. 7. 2015 vyhlášena 2. výzva IROP
• datum ukončení příjmu žádostí stanoven
na 31. 3. 2017
• celková alokace 630 mil. Kč
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Uzemni-plany
• datum zahájení projektu na ÚP/změnu ÚP je stanoven od 1. 1. 2014
• datum ukončení realizace projektu na ÚP/změnu ÚP je stanoven do 31.
12. 2019
• datum zahájení projektu zpracování ÚP = datum schválení zadání: po 1. 1.
2014 (aktuální změna: schválení zadání také před 1.1.2014, ale první
fakturace po 1.1.2014)
• datem zahájení realizace projektu na zpracování změny ÚP se rozumí den, kdy ZO
schválilo zadání změny ÚP nebo schválilo zprávu o uplatňování ÚP, která obsahuje
pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP, nejdříve však 1. 1. 2014
• datem ukončení realizace projektu na ÚP nebo na změnu ÚP je datum předání
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upraveného návrhu po (prvním) veřejném projednání pořizovateli

A)

jen orientačně …

Územní plány, změny ÚP (2)
• minimální limity celkových způsobilých výdajů: ÚP 450 tis., změna ÚP
•
•
•
•

250 tis. Kč
maximální výše: není stanovena
85% z Evropského fondu regionálního rozvoje, 5% ze státního rozpočtu a
10%, je hrazeno příjemcem
o podporu mohou žádat všechny ORP
ty ORP, které měly ÚP financovaný z oblasti intervence 5.3 IOP, mohou o
podporu na nový ÚP žádat až po uběhnutí pětileté doby udržitelnosti
projektu; tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn ÚP (pokud

ORP financovala ÚP z oblasti intervence 5.3 IOP, může financovat změnu tohoto
plánu ze SC 3.3 IROP, aniž by čekala na uplynutí doby udržitelnosti ÚP)
• změny územních plánů budou podpořeny jen u ÚP vydaných po 1. 1. 2007 a
nutnost změny musí vyplývat z územní studie zaměřené na veřejnou
infrastrukturu nebo na řešení krajiny (výdaje na změny územního plánu,
nevyplývající z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu či řešení
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krajiny jsou nezpůsobilými výdaji)

B)

C)

jen orientačně …

Regulační plány
• dne 16. 9. 2015 byla vyhlášena 3. výzva IROP -na RP z vlastního
podnětu nenahrazující územní rozhodnutí
• příjem elektronických žádostí již zahájen
• datum ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. 3. 2017
• zahájení projektu na RP stanoven od 1. 1. 2014
• datum ukončení realizace projektu na RP je stanoven do 31. 12. 2019
• datem zahájení realizace projektu na zpracování RP z vlastního
podnětu obce nenahrazujícího územní rozhodnutí je den, kdy ZO
schválilo svým usnesením zadání RP, nejdříve 1. 1. 2014, nebo den
předání zadání RP zhotoviteli (projektantovi), je-li vydání RP uloženo
jako podmínka pro rozhodování o změnách v území v ÚP, jehož součástí
je zadání RP, nejdříve však 1. 1. 2014
• datem ukončení realizace projektu na regulační plán je datum předání
upraveného návrhu regulačního plánu po veřejném projednání
pořizovateli
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C)

jen orientačně …

Regulační plány (2)
• celková alokace této výzvy je 235,2 mil. Kč, z čehož 85 % je
financováno z Evropského fondu regionálního rozvoje, 5% ze
státního rozpočtu a zbývající část, tedy 10%, je hrazena
příjemcem
• minimální limit celkových způsobilých výdajů je 200 tis. Kč pro
jeden projekt (projekt může zahrnovat více RP)
• maximální výše celkových způsobilých výdajů nebyla stanovena
• o dotaci na RP mohou žádat všechny ORP, musí se jednat o RP z
vlastního podnětu obce nenahrazující ÚR; v případě RP, které
mají zadání v ÚP, není podstatné, zda se jedná o ÚP vydaný po
1. 1. 2007
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D), E), F)
týká se ORP Votice:
Územní studie – obecně
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-9-Uzemni-studie

• Dne 8.10.2015 byla vyhlášena 9. výzva IROP (příjem
elektronických žádostí od 29.10.2015).
• Předpokládaná alokace 450 mil. Kč: z toho je 85% financováno
z Evropského fondu regionálního rozvoje, 5% ze státního
rozpočtu a 10%, je hrazeno příjemcem.
• ÚS podporované ze SC 3.3 musí být zaměřeny na veřejnou
infrastrukturu (a to vybranou technickou infrastrukturu*,
vybranou dopravní infrastrukturu* nebo veřejná prostranství),
nebo na řešení krajiny.
*- pozn. viz dále 8

D)

jen orientačně …

Územní studie – zaměření na technickou (TI) a dopravní
infrastrukturu (DI)
Projekty na zpracování územních studií musí splňovat
tato specifická kritéria:
• ÚS je zpracovaná na akci veřejné TI ve vazbě na TEN-E
(transevropské energetické sítě) nebo na záměry
vyplývající z PÚR ČR v území správního obvodu ORP
• ÚS je zpracovaná na akci veřejné DI ve vazbě na TEN-T
(transevropské dopravní sítě) nebo na záměry
vyplývající z PÚR ČR na území správního obvodu ORP
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E)

Územní studie
zaměřené na řešení krajiny

• ÚS krajiny se
zpracovávají vždy pro
celé správní území
ORP.
• ÚS řeší krajinu
podrobně ve všech
souvislostech a to
zejména ve vazbě na
zelenou infrastrukturu,
Adaptační strategii EU,
protipovodňovou
ochranu a Evropskou
úmluvu o krajině na
celém území správního
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obvodu ORP.

Cíle a účel pořízení územní studie krajiny
Cíl: vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový
přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační
úlohy územního plánování.
Účel: vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez
ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.
Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro
stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné
řešení regulačních plánů.
Na základě ÚSK může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových
charakteristik v zásadách územního rozvoje.
Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v
krajině.
ÚSK bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní
dokument mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument
Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a
na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách
ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti
do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.
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ÚSK - rozsah řešeného území

Řešené území ÚSK bude
vždy vymezeno v rozsahu
celého správního obvodu
obce s rozšířenou
působností.
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Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části ÚSK
a) doplňující průzkumy a rozbory

informativně …

Textová část
Obsahem textové části průzkumů bude popis zjištěného současného stavu území, vycházející z
použitých podkladů(včetně oborových dokumentů a datových zdrojů) a terénních průzkumů,
popř. dalších provedených průzkumů. Přílohou bude rovněž komentovaná fotodokumentace z
terénních průzkumů.
Budou-li vedle terénních průzkumů provedeny ještě další (zpravidla oborově zaměřené)
doplňující průzkumy, může být přílohou kompletní výstup nebo nejdůležitější části těchto
průzkumů.
Obsah textové části rozborů bude strukturován dle tematické náplně rozborů. Vždy budou
přehledně uvedeny výchozí podklady a zdroje.
Textová část bude členěna následujícím způsobem:
a) Popis stavu území
b) Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území
c) Rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciálů v území a vyhodnocení míry jejich
využitelnosti
d) rozbor využívání volné krajiny člověkem a vyhodnocení jeho požadavků a potřeb
e) Rozbor požadavků na změny v území
f) Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území
g) Souhrnné vyhodnocení
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Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části ÚSK
a) doplňující průzkumy a rozbory (2)
informativně …
Souhrnné vyhodnocení bude vždy obsahovat:
• Zjištěné hlavní hodnoty a potenciály krajiny
• Zjištěná hlavní ohrožení, rizika a problémy v území
• Vyhodnocení a zpřesnění typů krajin ze ZÚR
• Určení problémů k řešení v návrhu ÚSK včetně nově uplatňovaných námětů na provedení
změn v území Zpravidla bude součástí souhrnného vyhodnocení rovněž:
• Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů
Grafická část
Grafická část bude vždy obsahovat:
• Výkres současného stavu území
• Výkres rámcového vymezení hodnot a krajinných potenciálů, jehož obsahem bude rovněž
grafické vymezení zpřesněných typů krajin ze ZÚR
• Výkres limitů
• Problémový výkres
• Dle potřeby bude součástí rovněž:
• Přehledný výkres rozborů území (měřítko 1 : 25 000 nebo 1 : 50 000)
Není-li výše stanoveno jinak, budou uvedené výkresy pracovány v měřítku 1 : 10 000, v odůvodněných
případech 1 : 25 000. Důvodem pro zpracování výkresů v měřítku 1 : 25 000 bude zejména značná rozloha
konkrétního správního obvodu ORP.
Důvodem pro zpracování Výkresu současného stavu území v měřítku 1 : 25 000 bude zejména značná
rozloha konkrétního správního obvodu ORP v relativně homogenním území. Dle potřeby lze grafickou část
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doplnit dalšími výkresy a schématy.

koordinační výkres ZÚR Středočeského kraje
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Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části ÚSK
b) Návrh územní studie krajiny

informativně …

Textová část
Textová část bude členěna následujícím způsobem:
a) Stanovení cílové vize krajiny
b) Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů
c) Návrh řešení potřeb člověka v krajině
d) Návrh řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině
e) Členění území a krajinné okrsky, pro něž se stanoví:
- Rámcové podmínky využití
- Rámcová doporučení pro opatření
f) Závěr
Závěr bude vždy obsahovat:
• Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu územně plánovací dokumentaci, včetně
návrhů změn stávající územně plánovací dokumentace
• Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu při činnosti orgánů veřejné správy a dalších
subjektů
• Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů
• Souhrnné doporučení pro řešení územních problémů, které nelze vyřešit v rozsahu
podrobnosti ÚSK Všechny části závěru budou doplněny odůvodněním.
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Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části ÚSK
b) Návrh územní studie krajiny (2)

informativně …
Grafická část
Grafická část bude vždy obsahovat:
• Hlavní výkres, který bude zejména obsahovat:
- Zpřesněné vymezení typů krajin
- Členění území na krajinné okrsky
- Graficky zobrazitelné součásti návrhu ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných
potenciálů
- Graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení potřeb člověka v krajině
- Graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení problémů, snižování ohrožení předcházení
rizikům v krajině
- Graficky zobrazitelné součásti rámcových podmínek využití
- Graficky zobrazitelné součásti rámcových doporučení pro opatření
• Výkres vymezení navržených změn ve využívání ploch
• Výkres jevů navržených na doplnění ÚAP
Dle potřeby bude součástí rovněž:
• Přehledný výkres celkového řešení (měřítko 1 5 000 nebo 1 : 50 000)
Není-li výše stanoveno jinak, budou uvedené výkresy zpracovány v měřítku 1 : 10 000, v odůvodněných
případech 5 000.
Důvodem pro zpracování výkresů v měřítku 1 : 25 000 bude zejména značná rozloha konkrétního správního
obvodu ORP. Dle potřeby lze grafickou část doplnit dalšími výkresy a schématy.
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výkres ÚSES ZÚR Středočeského kraje
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Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části ÚSK
Další požadavky

informativně …

• Např. kontrolní dny k rozpracovaným doplňujícím průzkumům a rozborům a k
rozpracovanému návrhu
• Projednání zadání územní studie ani jeho schválení zákon neupravuje.
• Zákon rovněž neklade požadavky na projednání samotné územní studie.
• Nelze tedy např. vyžadovat zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů k územní studii,
schválení zemní studie orgány samosprávy apod., neboť tyto požadavky by byly v rozporu s
českým právním řádem.
• Na druhou stranu je v souladu s obecnými principy výkonu veřejné právy a s platnými
předpisy usilovat o zajištění konsensu nad obsahem územní studie, který je důležitý z
hlediska jejího budoucího uplatnění.
• Z tohoto hlediska je žádoucí, aby nad rámec povinností uložených stavebním zákonem
proběhly v průběhu pořizování územní studie konzultace s relevantními orgány veřejné
správy a aby byla o procesu přípravy rovněž zapojena veřejnost.
• Vzhledem k zaměření ÚSK je obzvláště potřebná spolupráce s příslušnými orgány ochrany
životního prostředí, zejména s orgánem ochrany přírody, a se samosprávnými orgány
dotčených obcí.
• Rozsah požadovaných konzultací s orgány veřejné správy a s veřejností je však třeba v zadání
specifikovat.
• Obecně jsou konzultace s veřejnou správou a s veřejností vhodné již v okamžiku tvorby
zadání.
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Praktický přínos ÚSK pro obce:
• Jasná koncepce krajiny využitelná pro budoucí dotace na realizace
v krajině
- erozně ohrožené plochy
- protipovodňová opatření (přívalové deště)
- udržení vody v krajině
- prostupnost krajiny (zejména mezi obcemi)
• Podklad pro komplexní pozemkové úpravy
• Podklad pro územní plány (a jejich změny)
• Podporovat propojení turisticky atraktivních míst turistickými
cestami pro cykloturistiku, pěší, hipoturistiku apod.
• Vytipování vhodných ploch v území pro rodinné farmy v krajině a
podobné aktivity … (koncepčně ve vazbě na obhospodařované
plochy, využitelné i jako rekreační potenciál)
• „Záruka“ pro obce pro záměry v souladu s ÚSK (pro projednání s DO)
20

F)
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F)
Územní studie – zaměřené na veřejná prostranství
• Projekty na zpracování ÚS se realizují kdekoliv v území
správního obvodu ORP.
• ÚS je zpracovaná na veřejná prostranství pro vybrané
území správního obvodu ORP
• Projekt může obsahovat i více ÚS.
• MMR připravuje metodické pomůcky k ÚS, některé
jsou již zveřejněny:
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/32uzemni-studie-verejneho-prostranstvi-03112015.pdf
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ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
• platí stejné podmínky jako pro územní studie krajiny

• 85% financováno z Evropského fondu regionálního rozvoje,
5% ze státního rozpočtu a 10%, je hrazeno příjemcem
• příjemce dotace (oprávněný žadatel): obec s rozšířenou působností
• ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.3.2017
• realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31.12.2019
• minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč
• jeden projekt může zahrnovat více územních studií
• jednotlivé územní studie v rámci projektu nemají finanční limity
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D), E), F)
ÚS financované z EU (obecně)
• Pořizovatelem je vždy úřad územního plánování.
• Úkoly pořizovatele:
- vytvořit (jednoduché) zadání, osnova o max. 5 bodech
- vybrat zhotovitele
- převzít ÚS, v některých případech projednání formou
konzultace
- schválit možnost využití (potvrdit na studii) a vložit
údaje do evidence ÚPČ
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Financování
z národních zdrojů
(mimo fondy EU)

G)

Národní program „Podpora
územně plánovacích činností
obcí“
• Dotační titul: územní plány
• Příjemce: obec (mimo ORP a mimo obce, které pořídily/pořizují
územní plán z IOP nebo Programu rozvoje venkova)
• 80% z programu, 20% žadatel
• Max. výše podpory 400.000 Kč (na návrh ÚP a jeho úpravu pro
veřejné projednání)
• Výzva na r. 2017 bude zveřejněna cca 1.10.2016
• Víceleté financování, 20 mil. Kč ročně (celkem)
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Závěrem krátce o nás …
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Děkujeme za pozornost

Milan Salaba, milan.salaba@gmail.com
David Třešňák, tresnak@u-24.cz
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