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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

vyhlašuje od 30. ledna 2009 
5. kontinuální výzvu 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory 
     v Integrovaném operačním programu 

 
prioritní osa 5 

NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
 

oblast intervence 5.3  

MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉM Ů TVORBY ÚZEMNÍCH 
POLITIK  

 
zaměření výzvy 5.3b) 

PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁN Ů OBCÍ  
S OHLEDEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 
Projekty na zpracování územních plánů podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
zahrnují: 

• zpracování konceptu územního plánu projektantem, pokud je 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 zpracování hodnocení důsledků na 
soustavu NATURA 2000; 

• zpracování návrhu územního plánu. 
Součástí projektů není zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, zpracování zadání 
územního plánu a úpravy návrhu po projednání. 

 
Projekty na úpravu (aktualizaci) územního plánu podle stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů zahrnují: 

• zpracování úpravy územního plánu podle přechodných ustanovení stavebního zákona 
projektantem; 

• vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán 
ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na 
životní prostředí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu NATURA 
20001. 

                                                           
1 Posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení územního plánu z hlediska 
vlivů na životní prostředí SEA a vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000 
je součástí projektu jen v případě, že na základě doložení nově zjištěných skutečností, které nemohly být 
uplatněny dříve: 

• krajský úřad, orgán ochrany životního prostředí, požaduje ve svém stanovisku vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, 

• příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučí ve svém stanovisku významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
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Oprávnění žadatelé:   

Obce nad 500 obyvatel (včetně), pro určení velikosti obce je závazný dokument ČSÚ Počet 
obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k 1. lednu 2007. 

 Obce musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: 
• obec leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech 

vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2006, případně zpřesněných v zásadách 
územního rozvoje kraje, nebo 

• minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném 
záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. lednu 
1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, nebo 

• obec musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního 
významu obsažený v Politice územního rozvoje 2006 nebo v územně plánovací 
dokumentaci kraje.  

 
Celkový finanční objem výzvy (EU + SR):  
223 280 000 Kč 
 
Forma podpory:  
Dotace. 
 
Výše podpory: 
Podíl spolufinancování z ERDF: 85 % celkových způsobilých výdajů, 
podíl spolufinancování ze státního rozpočtu: 15 % celkových způsobilých výdajů. 
  
Doba trvání projektu: 
Od 1. ledna 2007 do 30. června 2012.  
 
Hranice celkových způsobilých výdajů projektu: 
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů:  3 000 000 Kč. 
 
Územní zaměření podpory: 
V  regionech cíle Konvergence, tzn. celé území ČR vyjma území hl. m. Prahy.   
 
Typ podpory:   
Individuální projekty. 
 
Způsobilé výdaje : 

• výdaje na nákup služeb, spojených s projektovou činností pro zpracování územních 
plánů projektantem s příslušnou autorizací, včetně nezbytných posudků (vyhodnocení 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, posouzení územního plánu z 
hlediska vlivů na životní prostředí SEA, vlivu na evropsky významnou lokalitu či 
ptačí oblast soustavy NATURA 2000, zpracovaných příslušnými autorizovanými 
osobami); 

• daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; 
• DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu. 
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Způsobilé výdaje musí být vynaloženy po datu schválení zadání územního plánu nebo po 
datu usnesení zastupitelstva, které rozhodlo o pořízení úpravy územního plánu, nejdříve 
však 1. ledna 2007. Zadání územního plánu musí být schváleno nejdříve 1. ledna 2007. 
Realizace projektů nesmí být ukončena před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
Forma žádosti o dotaci: 
Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové 
žádosti je k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz.  Žadatel 
předkládá tištěnou verzi žádosti se všemi relevantními povinnými přílohami. Seznam 
povinných příloh je uveden v aplikaci Benefit7 a v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast 
intervence 5.3b).  
 
Příjem žádostí: 
Tištěné žádosti budou od 30. ledna 2009 přijímat pobočky Centra pro regionální rozvoj 
ČR podle územní příslušnosti určené místem realizace projektu.  
 
Žadatelé budou o ukončení výzvy informováni 20 pracovních dní předem. 
 
Příručka pro žadatele a příjemce:  
Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast 
intervence 5.3b), která je zveřejněna na stránkách: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/aktualni-prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-5-3b  
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Kontakty: 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj , Odbor územního plánování, Letenská 3 , Praha 1 
 
 Personální obsazení  Kontakt 

Ing. Eva Fialová  
 
Ing. arch. Hana Bártová 
 
RNDr. Lubomír Horá ček 

+420 224 862 277  
fiaeva@mmr.cz 
+420 224 862 353 
barhan@mmr.cz 
+420 224 862 282 
horlub@mmr.cz 

 
Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) 
 
Regionální kancelář CRR Střední Čechy, Náměstí míru 9, 120 53 Praha 2 

 Ing. Jan Klofáč  
 zástupce vedoucího  

 +420 221 596 555 
 klofac@crr.cz  
strednicechy@crr.cz 

 
Regionální kancelář CRR Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek 
 Ing. Naděžda Burešová 
 vedoucí  

 +420 382 224 414 
 buresova@crr.cz   

 
Regionální kancelář CRR Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov 
Ing.  Jindřich Puchinger 
vedoucí  

 +420 474 623 720 
puchinger@crr.cz  

 
Regionální kancelář CRR Severovýchod, U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové 
 Ing. Leoš Macura 
 vedoucí  

 +420  495 580 411 
 macura@crr.cz  

 
Regionální kancelář CRR Střední Morava, Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc 
 Ing. Ivana Šupová 
 vedoucí  

 +420 587 337 707 
 supova@crr.cz   

  
Regionální kancelář CRR Jihovýchod, Dvořákova 44/14, 602 00 Brno  
 Ing. Šárka Schreiberová 
 vedoucí  

 +420 542 425 236 
 schreiberova@crr.cz   

 
Regionální kancelář CRR Moravskoslezsko, ul. 28. října 165, 709 00 Ostrava 

  Ing. Lumír Ond řejek 
 vedoucí  

 +420 597 081 423 
ondrejek@crr.cz   


