
 

 

PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ OBCÍ PRO ROK 2016 

DOTAČNÍ TITUL: ÚZEMNÍ PLÁN 

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  

 15. 1. 2016 

ALOKACE NA VÝZVU:  

 20 mil. Kč 

ŽADATELÉ: 

 obce na území ČR mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které 
pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního 
plánu z Integrovaného operačního programu nebo z Programu rozvoje venkova 

 dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán 
obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31. 12. 2020 (tj. územní 
plán schválený před 1. 1. 2007). 
 

 Menší obce a obce, které se nacházejí v hospodářsky problémovém regionu dle SRR ČR na 
roky 2014 - 2020 a obce s významným povodňovým rizikem dle údajů zveřejněných v 
Centrálním datovém skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik budou 
bodově zvýhodněny 

PODPOROVANÉ AKTIVITY: 

 zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud 
je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo; 

 vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém 
stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na 
životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, 
pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast; 

 úprava návrhu územního plánu pro veřejné projednání. 

VÝŠE DOTACE: 

 max. 80 % vynaložených nákladů, maximálně však 400 000 Kč 
 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI: 

Prohlášení obce, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke 
státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo bankám 

Smluvní zajištění nákupu služeb: 

 smlouva s projektantem územního plánu s příslušnou autorizací; smlouva s projektantem na 
zpracování územního plánu bude obsahovat požadavky na členění obsahu dokumentace dle 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, na respektování obecných požadavků na vymezování ploch a dále bude obsahovat 
cenu v členění po jednotlivých etapách zpracování územního plánu;  

 smlouvy se zhotoviteli příslušných částí vyhodnocení vlivů na URÚ, pokud jsou součástí akce; 

(výběr zhotovitele musí být proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 



 

 

ve znění pozdějších předpisů); 

Dokumentaci k zadávacím a výběrovým řízením, která žadatel provedl před podáním žádosti 

Doklad o splnění kvalifikačních požadavků pořizovatele ve smyslu § 24 nebo § 189 odst. 3, popř. ve 
spojení s § 195 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
kterým je: 

 doklad o splnění kvalifikačních požadavků úředníka obecního/městského úřadu, nebo  
  doklad o zajištění pořízení příslušným úřadem územního plánování, nebo  
 kopie smlouvy o zajištění pořizování a doklad o splnění kvalifikačních požadavků fyzické 

osoby, která bude pořizování zajišťovat, nebo  
 veřejnoprávní smlouva ve smyslu § 6 odst. 2 stavebního zákona a doklad o splnění 

kvalifikačních požadavků úředníka obecního/městského úřadu, se kterým je veřejnoprávní 
smlouva uzavřena; 

Doklad o splnění kvalifikačních požadavků na projektanta ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů; 

Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání územního plánu včetně kopie tohoto zadání 

Doklad o vlastních finančních prostředcích minimálně ve výši rozdílu mezi celkovou cenou (na 
všechny etapy na zpracování návrhu územního plánu a na vyhodnocení vlivů na URÚ, je-li zadáním 
požadováno) a předpokládanou výší dotace; 

 

 Všechny výše uvedené doklady se dodají v listinné formě a na DVD 

 

 


