
FAQ pro IOP 5.3 b 

1. Kterou činností končí realizace projektu u 5.3 b)? 

Konec realizace projektu je navázán na den, kdy zpracovatel předá návrh ÚP/úpravu ÚP 
pořizovateli. K dispozici by tedy měl mít např. předávací protokol. Blíže viz PPŽP pro 8. výzvu, 
str. 11 a 24. Případné úpravy návrhu po projednání již nejsou součástí projektu.  

 

2. Je možné vyhlásit výběrové řízení na zadání a zpracování ÚP dohromady? 

Ano. Ačkoliv zadání by měl zpracovat pořizovatel sám, je běžnou praxí, že zpracovatel se 
aktivně účastní již této fáze pořízení ÚP (příprava podkladů).  

 

3. Uveďte, prosím, příklad rozvojového záměru a jeho přítomnosti v ÚPD kraje či 
v Politice územního rozvoje. 

Příklad rozvojového záměru: kraj má schválené a účinné Zásady územního rozvoje (ZÚR). 
V ZÚR je uvedeno, že na území obce se nachází plocha nebo koridor vymezené pro záměr. 
Rozvojovým záměrem jsou např. dálnice, VVN 400kV, skupinový vodovod, produktovod - 
např. ropovod, průmyslová zóna, atd. - nutno si vyhledat, nestačí prohlášení příjemce.  
V případě, že kraj nemá schválené ZÚR, je třeba rozvojový záměr hledat v územních plánech 
velkých územních celků a v PÚR ČR 2008. 

 

4. Pokud není žádný ze zaměstnanců příjemce (obce, pro kterou se pořizuje ÚP) 
způsobilý k pořízení územního plánu (nesplňuje kvalifikační požadavky pro výkon 
územně plánovací činnosti) a příjemce se obrátí na "svou" ORP, aby mu ÚP pořídila 
(protože ta to má ze zákona povinné), kdo je pořizovatelem, kdo ÚP vydává a kdo je 
příjemcem dotace? 

Pořizovatelem ÚP se tímto stává Úřad územního plánování příslušné ORP (ÚÚP), ta totiž ÚP 
skutečně pořizuje. Na dokumentech týkajících se územního plánu (především pak Zadání, 
Návrhu, případně Konceptu) pak bude jako pořizovatel uveden tento ÚÚP. Orgánem, který 
ÚP vydává, zůstává vždy zastupitelstvo obce, pro kterou je ÚP pořizován. Tato obec je i 
příjemcem dotace. Obec zůstává pořizovatelem jen v případě, když pořizuje svým úředníkem 
(který splňuje kvalifikační požadavky) nebo když si zajistí kvalifikovanou osobu na smlouvu o 
dílo. Pokud se obrátí se žádostí na ORP nebo uzavře s jinou obcí veřejnoprávní smlouvu, není 
nadále pořizovatelem a výkon této činnosti přechází na obecní úřad, s kterým uzavřela 
smlouvu nebo na ORP jako úřad územního plánování. 

 

5. Lze v případě statutárního města pořídit územní plán pouze pro městskou část a 
ne pro celé území obce? 

Nelze, viz § 43 (4). Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Jedinou výjimkou 
je hlavní město Praha, které není v 5.3 IOP oprávněným příjemcem dotace. 

 

6. Kde mohou získat dotace na územní plány obce s méně než 500 obyvateli? 

Zpracování územních plánů pro obce do 500 obyvatel je podporováno v rámci Programu 
rozvoje venkova, opatření III/2.1 Obnova a rozvoj venkova, který patří pod Ministerstvo 
zemědělství. 



7. Musí příjemce předkládat hlášení o pokroku v případě, že předpokládá, že doba 
mezi předložením Hlášení o pokroku (HoP) a Monitorovací zprávou (MZ) bude kratší 
než 20 pracovních dní (pd)? 

Vzhledem k tomu, že pravidla jsou nastavena v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
pracuje se s termíny uváděnými v Rozhodnutí a nikoliv s termíny, které příjemce předpokládá 
(jako např. to, že předloží HoP dříve, než je na Rozhodnutí). V případě, že je termín mezi 
předložením HoP a MZ (20 pd od ukončení etapy dle Monitu či ukončení realizace dle 
Rozhodnutí) delší než 20 pd, příjemce předloží jak monitorovací hlášení, tak MZ. 

 

8. Je za rozvojový záměr možné chápat objekt, "věc", která je již zrealizována, 
postavena a např. se do budoucna počítá s její opravou, navíc je potřeba ji 
"udržovat"? 

Ne, rozvojový záměr není pro 5.3 b) relevantní ve chvíli, kdy již byl zrealizován. Smyslem 
podpory v 5.3 IOP je vytvořit podmínky pro posouzení a umístění nových záměrů nadmístního 
významu. 

 

9. V jakém rozsahu má být plná moc, která zmocní osobu k zastupování statutárního 
zástupce projektu? 

Plná moc může být obecná (usnesení zastupitelstva o pověření místostarosty k zastupování 
starosty) anebo konkrétní, ve které bude určen projekt či dokonce přesně dokumenty 
související s projektem, k jejichž podpisu je daná osoba zmocněna. Oba zmíněné typy plné 
moci mají stejnou váhu a postačují k prokázání zmocnění. 

 

10. Existuje rozdíl mezi aktualizací ÚP a jeho úpravou? 

Pro účely programu IOP není mezi aktualizací a úpravou územního plánu rozdíl. Aktualizací se 
rozumí úprava územního plánu podle přechodných ustanovení Stavebního zákona. Změny 
územního plánu nejsou podporovány. 

 

11. Co znamená ve výzvě na ÚP - stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou 
ochranu? 

Pro účely 5.3 b) se protipovodňovou ochranou myslí přímo ochrana území podél vodního toku. 
V tomto kontextu se nejedná o pouhé stanovení záplavového území, ale konkrétní stavba 
nebo opatření v terénu. Příkladem může být protipovodňová stěna či poldry znemožňující 
zaplavení budov při povodni. 

 

12. Představují územní rezervy a nadregionální biokoridory/biocentra rozvojový 
záměr nadmístního významu? 

Územní rezervy představují rozvojový záměr nadmístního významu určený k prověření 
(plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí 
být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí 
využití); tj. obec, která zapracuje do nového územního plánu tento rozvojový záměr 
vymezený v ÚPD kraje, je způsobilým žadatelem. Nadregionální biokoridory/biocentra 
rozvojový záměr nadmístního významu nepředstavují (územní systém ekologické stability 
není rozvojový záměr). 



13. Má obec povinnost, ve chvíli, kdy pořizuje změnu ÚP, automaticky ve změně 
zohlednit i přechodná ustanovení nového Stavebního zákona? Může obec, která v 
současnosti zpracovává změnu ÚP, po jejím dokončení pořídit z dotace IOP úpravu? 

Podle metodického doporučení odboru územního plánování MMR k pořízení územně plánovací 
dokumentace (ÚPD) lze uvést, že u stávajících územních plánů schválených po 1. 7. 1992 lze 
postupovat následovně: 

• a) pořídit nový územní plán - jedná se o standardní postup podle § 43 až 47 a § 50 až 
54, eventuálně podle § 48 a 49 stavebního zákona, při kterém se vyřeší i potřeba změny 
koncepce rozvoje území obce a zohlední se nové skutečnosti, které nastaly od schválení 
dosavadní ÚPD. Bude možné využít již pořízené Územně analytické podklady obcí, což 
oproti předchozímu období sníží náklady a urychlí lhůty pořízení územního plánu.  

• b) pořídit změnu závazné části dosavadní ÚPD obce a následně ÚPD upravit podle § 188 
odst. 1 stavebního zákona.  

Tento postup se použije v případech, kdy je naléhavá potřeba pořízení změny původní 
územně plánovací dokumentace a s úpravou není nutné spěchat s přihlédnutím ke lhůtě 
stanovené pro ni v § 188 odst. 1 stavebního zákona. Při pořízení a vydání změny se postupuje 
podle § 188 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 2 stavebního zákona.  

• c) pořídit úpravu podle § 188 odst. 1 a následně změnu nového územního plánu podle § 
55 stavebního zákona.  

Přechodná ustanovení nového SZ (§ 188 odst. 3) se tedy u změny zohlední do té míry, že 
změna bude pořízena už podle nového SZ - ale změna se týká jen části území, např. jen 
několika pozemků. Po dokončení změny mohou udělat úpravu územního plánu (viz. postup b), 
tj. starý plán, i s jeho případnými změnami, se upraví podle nového stavebního zákona - 
výsledkem bude dokument zpracovaný pro celé území obce. Dotace na úpravu územního 
plánu lze poskytnout za podmínek uvedených ve výzvě, změny ÚP nejsou podporovány. 

 

14. Jak postupovat v případě, že zadávací řízení bylo zahájeno po vyhlášení výzvy? 

Pokud bude zadávací řízení zahájeno po vyhlášení výzvy k předkládání projektů, žadateli je 
důrazně doporučeno předložit zadávací dokumentaci ke konzultaci CRR 10 pracovních dní před 
zveřejněním zadávacího řízení nebo před odesláním výzvy uchazečům a pozvat CRR jako 
pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním. 
CRR se jednání hodnotící komise může zúčastnit jako pozorovatel. 

 

15. Může být zpracovatelem a zadavatelem tatáž fyzická či právnická osoba? 

Ano, může, pokud má potřebné oprávnění zvláštní odborné způsobilosti. V současné době je 
takových osob v Česku přibližně deset, většina z nich sídlí na území hl. města Prahy. 

 

16. Je možné, aby si obec požádala o dotaci z IOP 5.3 b) ve chvíli, kdy již má u kraje 
požádáno o dotaci na zpracování části ÚP? Nedojde k souběhu dotací? 

K souběhu dotací dochází ve chvíli, kdy skutečně dojde k profinancování jednoho výdaje ze 
dvou finančních zdrojů. Pokud má tedy žadatel podanou žádost o dotaci u jiného subjektu a 
čeká, jestli mu bude žádost v IOP schválena, jedná se o povolený postup. Možný souběh 
dotací bude prověřen Centrem pro regionální rozvoj ČR v případě, že žádost bude schválena v 
rámci dotačního programu IOP. Příjemce musí v takovém případě doložit písemný důkaz o 
tom, že od projektu u druhého dotačního subjektu (např. kraj) odstoupil.  



17. Obec splňuje ve výzvě 5.3 b) třetí podmínku, tj. minimálně 10 staveb pro bydlení 
na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné 
místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají 
dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu. Je obec povinna tato protipovodňová 
opatření realizovat do určité doby a v určitém finančním objemu? 

Územní plán je nezbytnou podmínkou pro to, aby se v daném území vůbec něco realizovat 
mohlo. Není ale realizačním dokumentem. Prvky uvedené v ÚP nemusí být nutně realizovány 
(nebo ne hned), to záleží na investorech. Důležitá je ochrana území pro tento záměr. Příjemce 
tak není vázán k tomu, že by musel opatření do určité doby a v určitém finančním objemu 
realizovat. 

 

18. Jakým způsobem má být vyplněna cílová hodnota monitorovacího indikátoru 
v závěrečné monitorovací zprávě, pokud došlo průběžnou digitalizací ke změně 
plochy správního území? 

Příjemci jsou povinni uvádět při ukončení realizace projektu a splnění cílů projektu dosaženou 
hodnotu monitorovacího indikátoru stejnou jako cílovou hodnotu uvedenou v Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Případné změny ve výměrách plochy správního území ORP nebo kraje, 
které jsou způsobeny průběžnou digitalizací katastrálního operátu (tj. zpřesnění výměry za 
použití moderních technologií), nemají vliv na naplnění cílů projektu a nejsou porušením 
Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

 

 


