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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo v kompetenci Rady města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o: 

a) vyhlášení 9. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, 

b) podmínkách 9. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, 

 

B )  s c h v a l u j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad 

Labem“ dle bodu A) tohoto usnesení,  

2. spolufinancování projektu „Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad Labem“ ve výši 

10 % uznatelných nákladů a 100 % neuznatelných nákladů projektu, přičemž 

předpokládané celkové náklady projektu činí 2 000 000 Kč vč. DPH, 

3. předfinancování projektu dle bodu B) 2. tohoto usnesení v plné výši  

(tj. 100 % z celkových nákladů projektu), 

 

C )  u k l á d á  

 

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu Odboru strategického rozvoje 

 

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekty dle bodu 

A) tohoto usnesení. 

T: 31. 3. 2017   

 



Důvodová zpráva: 

 

Dne 8. 10. 2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 9. výzvu pro podávání žádostí 

o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen 

IROP). Výzva je zaměřena na specifický cíl SC 3.3 Pořizování a uplatňování dokumentů 

územního rozvoje. Podpora je zacílena na zpracování územních studií území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností.  

Základní podmínky 9. výzvy: 

Termín podání žádostí je nejpozději do dne 31. března 2017, minimální celkové způsobilé 

výdaje na jeden projekt činí 200 tis. a maximální výše celkových způsobilých výdajů není 

stanovena. Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na hlavní aktivitu zpracování územních 

studií, v našem případě zaměřené na řešení krajiny. K podání žádosti o podporu žadatel 

dokládá plnou moc, dokumentaci k zadávacím a výběrovým řízením formou uzavřené 

smlouvy na plnění zakázky, smlouvy s dodavateli, podklady pro hodnocení žádosti o 

podporu, informace k zadání územní studie, seznam objednávek – přímých nákupů.  

Z projektu není možné hradit výdaje spojené s řízením projektu.  

Popis projektu:  

Územní studie krajiny dále jen „ÚSK“ je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 stavebního 

zákona a po splnění požadavků vyžadovaných tímto zákonem se stane jedním ze základních 

podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů 

ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. 

ÚSK bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP. 

Zatímco potřeby rozvoje a ochrany zastavěného území včetně vymezování zastavitelných 

ploch jsou řešeny obvyklými postupy podle stavebního zákona a jsou relativně dostatečně 

legislativně i metodicky ošetřeny a prakticky aplikovány, ve volné krajině, tj. v 

nezastavěném území, dosud nebyly možnosti uplatnění nástrojů územního plánování 

dostatečně využity. Kvalitní řešení se neobejde bez multidisciplinárního přístupu k návrhu 

ÚSK a bez spolupráce všech, kteří mají v krajině své legitimní zájmy. Je nezbytná zejména 

úzká spolupráce orgánů územního plánování a orgánů ochrany přírody. Základem 

zpracovatelského týmu musí být autorizovaný architekt pro obor územní plánování a 

autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura, nanejvýš potřebná je účast dalších 

profesí, např. projektanta s autorizací pro specializaci „projektování územních systémů 

ekologické stability“, specialistů na řešení protipovodňové a protierozní ochrany, geografii 

apod. Zadání ÚSK by mělo být stručné a výstižné, ale mělo by obsahovat všechny údaje 

potřebné pro naplnění účelu ÚSK. 

 



Důvodová zpráva: 

Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční 

víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační 

úlohy územního plánování. Účelem je 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.  

 

Předpokládaný harmonogram projektu: 

31. 3. 2017 – odevzdání žádosti o podporu 

max. termín pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory je září 2017  

09/2017 až 05/2019 – fyzická realizace 

06/2019 až 07/2019 – ukončení projektu (fyzická realizace) vložením dat o studii 

či návrhem na vložení dat o studii do Evidence územně plánovací činnosti po schválení 

možnosti jejího využití pořizovatelem (v případě, že ORP má pověření Krajského úřadu dle 

stavebního zákona).  

Financování projektu:  

Podpora bude poskytnuta formou dotace s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých 

výdajů projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % celkových způsobilých 

výdajů projektu ze státního rozpočtu, finanční spoluúčast žadatele je tedy požadována ve 

výši min. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % celkových nezpůsobilých 

výdajů. Na základě podmínek výzvy financováno formou ax post plateb. 

 

V případě schválení dotace bude financování projektu zajištěno z rozpočtu Odboru investic 

a územního plánování roku 2017 ve výdajové investiční části rozpočtu města.  

Částka na spolufinancování projektu bude upřesněna podle rozhodnutí o uznání dotace  

(odhad cca. 200 tis. Kč) 

 



Důvodová zpráva: 

 

Předpokládané financování projektu: 

 

Celkové výdaje      2 000 000 Kč 

Způsobilé výdaje      2 000 000 Kč 

 ERDF 85 %      1 700 000 Kč 

 SR 5 %         100 000 Kč 

 vlastní prostředky žadatele 10 %      200 000 Kč   

Nezpůsobilé výdaje         0 Kč 

 

Celkové spolufinancování města       200 000 Kč 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová fiše akčního plánu   

Příloha č. 2: Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města ÚL 2015 – 2020  

Příloha č. 3: Usnesení Komise územního plánování 

Příloha č. 4: Usnesení Komise životního prostředí 

Příloha č. 5: Návrh Zadání Územní studie krajiny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy č. 3 až 5 jsou vzhledem ke své velikosti umístěny na internetu v elektronické 

podobě. 

 



Příloha č. 1 

 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 

Projektová fiche akčního plánu 

Název projektového záměru Územní studie krajiny 

Odbor města/Městský obvod Odbor rozvoje města / Odbor investic a územního plánování 

Kontaktní osoba Ing. Eva Šartnerová 

e-mail Eva.Sartnerova@mag-ul.cz 

Popis projektu 

Úkolem Územní studie krajiny jako územně plánovacího 
podkladu je komplexní řešení především nezastavěného území 
resp. volné krajiny např. z hlediska vodního režimu, 
průchodnosti a  prostupnosti krajiny, krajinného rázu, 
obnovitelných zdrojů energie, územních systémů ekologického 
stability a d. 
 
Faktická potřeba zpracování studie pro území ORP z pozice 
OŽP je urgentní  -   odbor ŽP nedisponuje vyjma ÚSES  žádným 
oborovým materiálem, který by tuto záležitost alespoň dílčím  
způsobem řešil. 
 
Studie bude  sloužit  jako základní koncepční podklad pro 
plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, 
který orgán je k rozhodování příslušný. Její výstupy budou 
mimo jiné využitelné pro doplnění a upřesnění ÚAP v rámci 
průběžné aktualizace. V termínu do března 2017 musí být 
podána žádost o dotaci na základě vybraného zpracovatele. 

Věcná připravenost  Rozpracovaný návrh Zadání Územní studie krajiny 

Odhad nákladů  2.000.000 Kč 

Udržitelnost projektu 5 let 

Finanční zdroje  
Integrovaný regionální operační program 85%, ČR 5%, rozpočet 
města 10%, rozpočet města, Výzva č. 9 

Vazba na specifický cíl 
Strategie 

 

 

 



Příloha č. 2 

Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

Název projektu Územní studie krajiny 

Soulad s cíli 
Strategie 

Číslo cíle Název cíle Prioritní cíl 

1.3 
Zefektivnit řízení města, městských částí, 

organizací a společností města 
x 

  
 

  

      

      

      

      

Dopad na 
indikátory 

Číslo ID Název indikátoru 

10 Finanční objem ziskaných dotací z fondů EU 

    

    

    

Multikriteriální 
hodnocení 

Název kritéria Body Max 

Vícezdrojové financování 3 3 

Věcná připravenost 0 1 

Zájem veřejnosti o realizaci 2 2 

Pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 0 2 

Celoměstský dopad 1 1 

Dopad na prioritní území města  1 1 

Multiplikační efekt 1 1 

Udržitelnost projektu 1 1 

Neodkladnost řešení 2 2 

CELKEM 11 14 

Závěr Projekt je v souladu se Strategií rozvoje města a přispívá k naplnění indikátoru. 

 


