
 
 

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným 
prostřednictvím IROP 

 

Specifický cíl 3.3Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje 

 
1. Jakým mechanismem bude probíhat podpora pořizování územních plánů a studií 
prostřednictvím ORP? Obec v případě zájmu např. o studii na veřejné prostranství požádá 
ORP, aby za ni požádal na její studii?  
SC 3.3 IROP je určen pouze pro obce s rozšířenou působností (ORP). ORP bude vždy v roli 
žadatele a příjemce podpory a nemůže předkládat žádost o podporu za jinou obec.  
 
2. Budou podporovány i územní plány obcí či jejich aktualizace? Nebo bude podmínkou 
rozsah územního plánu v katastrech více obcí apod.?  
Budou podporovány územní plány a jejich změny. Žadateli jsou obce s rozšířenou 
působností.  
 
3. Podpora směřuje i na uplatňování dokumentů územního rozvoje. Znamená to, že v rámci 
daného cíle lze podporovat i konkrétní realizaci např. opatření v krajině, úprav veřejných 
prostranství dle studií apod.?  
Výzva na územní studie bude vyhlášena přibližně v říjnu 2015 a s velkou pravděpodobností 
bude orientována na: a) územní studie se zaměřením na krajinu, b) územní studie se 
zaměřením na infrastrukturu, c) územní studie se zaměřením na veřejný prostor. 
Oprávněným žadatelem je obec s rozšířenou působnosti. 
 
5. V Brožuře -SC je u 3.3 věta: Podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních 
plánů bude směřována na obce s rozšířenou působností, v případě územních studií na 
správní obvod obce s rozšířenou působností. Znamená to, že žadatelem může být v případě 
územních studií i obce, nebo DSO ve správním obvodu ORP? Nebo může žádat pouze ORP na 
studie řešení v území správního obvodu |( v území obcí MAS) ?  
Žadatelem může být pouze ORP. 
 
6. Je možné vrámci IROPu a cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 
rozvoje vytvořit komunitní plán sociálních služeb či cyklogeneral?  
Komunitní plán sociálních služeb není podporovatelný v SC 3.3 IROP. Podpora zpracování 
cyklogenerelu by připadala v úvahu pravděpodobně pouze za předpokladu, že by byl součásti 
územní studie, zhotovené podle stavebního zákona a zaměřené na veřejné prostranství, 
která by řešila i otázka cyklodopravy ve veřejném prostoru. Řídicí orgán IROP připravuje 
parametry výzvy na územní studie, kterou plánuje na říjen 2015. 

 
7. MAS uvažuje o klíčovém projektu – zpracování studie veřejných prostranství pro obce na 
území naší MAS. Je tento klíčový projekt možný pokud přes klasické SCLLD by mohli být 



 
 

příjemci jen ORP? Stejný problém u PRV (1.1.1. Vzdělávací akce) – kde příjemce je pouze 
subjekt akreditovaný MZE – vztahuje se toto pravidlo také na projekty spolupráce?  
V SC 3.3 je vždy žadatelem a příjemcem obec s rozšířenou působností (ORP). ORP má 
možnost realizovat projekty na územní studie ve svém správním obvodu. Výzva na územní 
studie bude vyhlášena v první polovině října 2015 a podrobností budou zveřejněny ve 
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Odpověď na druhou otázku je v kompetenci 
PRV. 
 
8. V Brožuře -SC je u 3.3 věta: Podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních 
plánů bude směřována na obce s rozšířenou působností, v případě územních studií na 
správní obvod obce s rozšířenou působností. Znamená to, že žadatelem může být v případě 
územních studií i obce, nebo DSO ve správním obvodu ORP? Nebo může žádat pouze ORP na 
studie řešení v území správního obvodu (v území obcí MAS)?  
V SC 3.3 je vždy žadatelem a příjemcem obec s rozšířenou působností (ORP). ORP má 
možnost realizovat projekty na územní studie ve svém správním obvodu. Výzva na územní 
studie bude vyhlášena v první polovině října 2015 a podrobností budou zveřejněny ve 
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.  

 
9. Je jasné, že žadatel je pouze ORP a pokud jde o zpracování územních a regulačních plánů, 
může ORP žádat pouze na svůj katastrální obvod, zde je to jednoznačně napsané. ALE v 
případě, že jde o územní studie, může ORP žádat o zpracování i pro své obce ve svém 
správním obvodu? Zde to tak jasné není a odpověď není zřejmá!  
Ve Specifických pravidlech 2. výzvy (územní plány -ÚP) a 3. výzvy (regulační plány -RP) se s 
pojmem katastr („katastrální obvod“) nepracuje.  
-Obec s rozšířenou působností (ORP) -tzv. obec III. stupně – jediný oprávněný žadatel a 
příjemce v SC 3.3  
-Území obce s rozšířenou působností (území ORP / ORP) – jedná se o jádrové město 
(centrum správního obvodu), území ORP se může skládat z více katastrálních území.  
-Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) – někdy také označování jako „malý 
okres“ – administrativně vymezená hranice zahrnující obce v daném správním obvodu.  
-Projekty na ÚP a RP lze realizovat pouze na území ORP.  
-Projekty na ÚS lze realizovat na území celého SO ORP. 

 
10. Územní plán či změna územního plánu obce (nikoliv ORP) - nezpůsobilá ani 
prostřednictvím žádosti podané ORP? Územní studie zaměřená na veřejné prostranství v 
obci či v krajině (nikoliv ORP) – způsobilá prostřednictvím žádosti podané obcí s rozšířenou 
působností? Platí to takto? 
Místem realizace územního plánu či změny územního plánu může být pouze ORP. Územní 
studie krajiny musí být vždy realizovány na celé území správního obvodu ORP (SO ORP) – 
krajina musí být řešena komplexně pro celý správní obvod. Ostatní územní studie lze 
realizovat v celém území správního obvodu. Žadatelem a příjemcem musí být vždy ORP. 

 


