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Předkladatel vyplňuje pouze žlutě podbarvená pole! Oddíl 1.1.vyplní města, kterým byl IPRM schválen 
v 1. výzvě. 

1. Informace o Integrovaném plánu rozvoje m ěsta 

1.1. Číslo Integrovaného plánu rozvoje m ěsta1 

 

 

1.2. Název Integrovaného plánu rozvoje m ěsta 

  Uveďte název Integrovaného plánu rozvoje města v českém jazyce. 

 

 

1.3. Název a číslo hlavního opera čního programu  

   

Integrovaný opera ční program 

 

  Číslo OP: 

2007CZ16UP002 

 

 

                                                      
1 . Uvede se pouze v případě, že se jedná o rozšíření schváleného IPRM.  
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2. Informace o p ředkladateli 

  Úplný ú řední název p ředkladatele (obec): 

 

 

  Úřední adresa p ředkladatele:  

Ulice, č. p., PSČ, obec: 

 

  IČ  předkladatele:           Po čet obyvatel obce (k 1.1.2006): 

 

 

  Adresa www stránek p ředkladatele:  

 

 

Statutární zástupce p ředkladatele:  

Jméno a příjmení, titul: 

 

Funkce: 

 
 
Manažer IPRM: 
Uveďte tento údaj v souladu s dokumentem IPRM. 

Jméno a příjmení: 

    

Funkce v organizační struktuře města:  

    

Kontaktní adresa (ulice, č.p., PSČ, obec): 
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Telefon/Fax: 

 

E-mail: 

 
3. Popis Integrovaného plánu rozvoje m ěsta 

3.1. Datum schválení IPRM/rozší ření IPRM zastupitelstvem m ěsta  

 

 

3.2. Hlavní cíl Integrovaného plánu rozvoje m ěsta 

 

 

3.3. Stručný popis Integrovaného plánu rozvoje m ěsta 
 

 

3.4. Zdůvodn ění Integrovaného plánu rozvoje m ěsta 

Uveďte kritéria pro výběr zóny dle přílohy č. 1 Příručky pro překladatele IPRM v IOP.  

 

A B C D E 

Název kritéria pro výb ěr 
zóny: 

Srovnávací 
hodnota za 

město: 

(dle údaj ů ze 
zjišt ění ŘO IOP 

příloha č. 1) 

Hodnota ve 
vybrané zón ě: Zdroj: 

Procentuální 
odchylka srovnávací 
hodnoty B a hodnoty 
C za vybranou zónu: 

-  pro kritéria 
a);b);c);d);e);h);i) 2  

- pro kritérium g) 3 

     

 

3.5. Charakteristika vybrané zóny IPRM 
                                                      
2 E= (C/B*100)-100 
3 E=(1-C/B)*100 
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Uveďte stávající funkce území (zóna pro bydlení atp.) a základní parametry tohoto území vyjádřené 
číselným údajem např. počet obyvatel, rozloha. V případě rozšíření se v první tabulce uvedou údaje za 
celou zónu, tj. stávající a rozšířenou. V druhé tabulce se uvedou údaje pouze za zónu rozšířenou.   

 

Stávající funkce území: Parametr území 4:  Hodnota parametru území: 

 

Počet obyvatel:  

Rozloha v m2:   

Počet bytových jednotek v bytových domech:  

 

V případě rozší ření zóny  
Stávající funkce území: Parametr území:  Hodnota parametru území: 

 

Počet obyvatel rozšířeného území:  

Rozloha v m2 rozšířeného území:   

Počet bytových jednotek v bytových domech 
v rozšířeném území: 

 

 

 

3.6. Specifické cíle Integrovaného plánu rozvoje m ěsta 

 

Specifický cíl Popis 
  
  
  

V případě rozšíření se vyplní, pouze pokud se IPRM doplňuje o nový specifický cíl.  

 

 

3.7. Plánované aktivity Integrovaného plánu rozvoje  města 

Uveďte základní členění IPRM. Rozdělení na aktivity musí respektovat specifické cíle. 

Aktivity IPRM. 

                                                      
4 Parametry se v případě rozšíření IPRM uvedou celkem, tzn. stávající plus rozšířená zóna.  
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V případě rozšíření se vyplní, pouze pokud se IPRM doplňuje o nové aktivity.  

 

3.8. Plánované funk ční složky ve vybrané zón ě města 

Specifikujte funkční složky ve vybrané zóně města, které budou v projektech na území zóny řešeny. 
Specifikace platí i pro projekty, které budou řešeny ve vybraném území z jiných OP či dalších zdrojů.  

 

 Funkční složky 
území: Podrobný popis: Zaškrtn ěte příslušné pole dle 

nabídky (x):  

1. Bydlení Regenerace bytových domů  

2. Veřejné prostranství Parkové úpravy včetně mobiliáře, 
veřejně přístupná zeleň  

3. Sport a rekreace Stavby a zařízení pro sport  

  Stavby a zařízení pro rekreaci  

4. 

Občanská 
vybavenost – 
veřejná 
infrastruktura 

Vzdělávání a výchova  

  Sociální služby  

  Zdravotní služby  

  Veřejná správa  

  Věda a výzkum  

  Kultura  

5. Občanská 
vybavenost – 

Obchod  
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komer ční 

  Ubytování a stravování  

  Výrobní služby  

  Turistický ruch  

6. Výroba Technologický park  

  Řemesla  

  Využití opuštěného areálu   

7. Doprava Pozemní komunikace  

  Doprava v klidu  

  Cykloturistika  

  Městská hromadná doprava  

8. Technická 
infrastruktura 

Zásobování vodou, čištění 
odpadních vod  

  Zásobování energiemi  

  Telekomunikace  

9. Životní prost ředí Vodní toky, nádrže  

  Odpady  

  Úspora energií  

  Ochrana před škodlivými vlivy  

 
 
 

 

3.9. Vazba IPRM na související opera ční programy 

Uveďte stručně a výstižně oblasti intervence/aktivity, které nejsou zařazené do IPRM v IOP, ale které 
předpokládáte, že budou realizovány ve vybrané zóně města, příp. ve vybrané tematické oblasti a 
mohou být spolufinancovány z jiných operačních programů. 
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Oblast intervence, aktivita:            Název opera čního programu, číslo a název prioritní osy: 
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4. Prohlášení 

Prohlašuji, že IPRM je v souladu s legislativou ČR a EU a potvrzuji, že informace uvedené v této 
žádosti jsou pravdivé a že jsem si vědom/a právních důsledků nepravdivosti nebo neúplnosti údajů 
uvedených v žádosti k IPRM. 

 

Jméno a příjmení, titul (statutárního zástupce): 

 

Podpis: 

 

Datum: 

 

5. Přílohy 

A. Povinné přílohy  

1. Dokument IPRM  

2. Situační výkres zóny IPRM zakreslený do kopie výřezu z hlavního výkresu 
platného územního plánu. V případě rozšíření IPRM bude zakresleno celé území 
s vyznačením rozšířené oblasti.   

3. Mapa celého města (např. turistická) s vyznačenou zónou IPRM V případě 
rozšíření IPRM bude zakresleno celé území s vyznačením rozšířené oblasti.   

4. Doklad se stanoviskem příslušného úřadu, podle kterého není vyžadováno na 
IPRM zjišťovací řízení nebo oznámení koncepce příslušnému úřadu nebo závěr 
zjišťovacího řízení nebo výsledek posuzování vlivu na ŽP. 

B. Nepovinné přílohy  

1. Indikativní seznam projektů pod čarou z jiných operačních programů nebo jiné 
oblasti intervence IOP  

2. Projektové listy pod čarou z jiných operačních programů nebo jiné oblasti 
intervence IOP  
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