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PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚPD 

maximální výše dotace v %

Dokumentace bude zpracována v souladu s metodikou 
digitálního zpracování územních plánů pro kraj 
Vysočina MINIS). Žádost se předkládá na předepsaném 

obce kraje VysočinaDotace může být poskytnuta 
pouze na zpracování:                                                               
a) konceptu územního plánu                                 DPH):                                                                                                    

• do 150.000,- 75 % 112.500,-

• od 150.001,- do 350.000,- 50 % 175.000,-

• od 350.001,- a výše 25 % 250.000,-

Vysočina MINIS). Žádost se předkládá na předepsaném 
formuláři spolu s přílohami:                                                                                                 
• kopie usnesení zastupitelstva obce o schválení                                                          
a) zadání územního plánu pro žádost na koncept nebo návrh 
územního plánu nebo                                                                                                         
b) pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování 
konceptu) pro žádost na návrh územního plánu                                                                   
• doklad o zajištění finančních prostředků                                                                                         
• kopie smlouvy o dílo s projektantem (ve smlouvě s 
projektantem bude bude uveden text: Územní plán bude 
zpracován v souladu s metodikou digitálnho zpracování 
územních plánů pro kraj Vysočina (MINIS). Výkresová a 
textová část jednotlivých etap územního plánu bude 
idevzdána ve formátu *.pdf a *.doc. Digitální data čistopisu 
územního plánu budou zpracována dle metodiky MINIS a 
odevzdané v ArcGIS.                                                         

do 30.09. 2010

Kraj Vysočina

a) konceptu územního plánu                                 
b) návrhu územního plánu                     
ve smyslu ust. § 43 a násl. zák. č. 
183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů 

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnice - 
záměr c) územní plán                       
Projekty na vypracování návrhu 
územních plánů obcí

obce do 500 obyvatel Bližší informace viz internetové stránky dole

Státní 
zemědělský 

intervenční fond - 
Program rozvoje 

venkova

http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4020016
• Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina

• Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 - Programový dokument
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1180428724933.pdf

• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – podopatření III.2.1.1
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/2/21/211
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5.3 Modernizace a rozvoj systémů 
tvorby územních politik                                                  
5.3b) Pro projekty na tvorbu a 
aktualizaci územních plánů obcí 
s ohledem na udržitelný rozvoj 
území         

Obce nad 500 obyvatel včetně (počet 

obyvatel k 1.1.2007)                                                                               

Obce musí splňovat alespoň jednu z těchto 
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                                                                                       

kontinuální výzva vyhlášena 30.01.2009; žadatelé budou  o 
ukon

čení výzvy  inform
ováni 20 pracovních dní p

Bližší informace viz internetové stránky dole

Integrovaný 
operační 
program 

v zásadách územního rozvoje kraje                                                                                       
• minimálně 10 staveb pro bydlení na území 
obce se nachází ve stanoveném 
záplavovém území nebo jejich obytné 
místnosti určené pro bydlení byl po 
1.1.1997 zaplaveny a tyto stavby nemají 
dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu                                                                      
• obec musí do nového územního plánu 
zapracovat rozvojový záměr nadmístního 
významu obsažený v Politice územního 
rozvoje 2006 nebo v územně plánovací 
dokumentaci kraje

kontinuální výzva vyhlášena 30.01.2009; žadatelé budou  o 
ení výzvy  inform

ováni 20 pracovních dní p
ředem

• Vyhlášená výzva v oblasti intervence 5.3 – zaměření 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území - text výzvy

http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-nove-vyzvy-v-oblasti-intervence-5-3b)-IO


