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Územní studie krajiny a územní studie veřejných prostranství ORP Blansko 
 
Obce na území České republiky jsou z různých zdrojů průběžně informovány o pravidlech 
výzev z dotačních programů. Ke dni 13.05.2016 byla vydána informace Ministerstva pro 
místní rozvoj (MMR ČR) o aktualizaci pravidel výzev ve specifickém cíli 3.3 IROP – Podpora 
pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Tento specifický cíl je zaměřen na 
podporu zpracování územních plánů, zpracování změn územních plánů (změna územního 
plánu musí vyplývat z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení 
krajiny), zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce, které 
nenahrazují územní rozhodnutí a na zpracování územních studií pořizovaných podle 
stavebního zákona.  

 
Příjemcem a žadatelem je u všech výše uvedených aktivit obec s rozšířenou působností 
(ORP). Původní záměr MMR ČR byl podpořit zpracování územních plánů obcím (nejen 
ORP), ale s tímto Evropská komise nesouhlasila. Část alokovaných prostředků specifického 
cíle 3.3 IROP ve výši 450 mil. Kč je proto připravena v rámci 9. výzvy IROP pro projekty na 
zpracování územně plánovacích podkladů (ÚPP). Mezi tyto ÚPP patří územní studie krajiny 
a územní studie veřejných prostranství. 
 
Cílem pořízení Územní studie krajiny 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.  
 
Cílem pořízení Územní studie veřejných prostranství je umožnit všem obcím prověření 

možností úprav či změn náměstí, ulic, tržišť, chodníků, veřejné zeleně, parků a dalších 
veřejně přístupných prostorů. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a 
navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejného 
prostranství. Územní studie veřejných prostranství je základem pro úpravy stávajících či 
návrh nových veřejných prostranství. Slouží pro určení charakteru i náplně jednotlivých 
veřejných prostranství a může být využita i pro práci s celým systémem veřejných 
prostranství v sídle. V procesu jejího pořizování se nabízí příležitost k zapojení veřejnosti do 
plánování města či obce v problematice, ke které mají lidé nejblíže, jelikož veřejná 
prostranství denně užívají. 
 
Oba tyto ÚPP ve správním obvodu ORP Blansko bude administrovat úřad Pořizovatele ÚPD, 
kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Blansko. Toto oddělení 
vykonává funkci Úřadu územního plánování (ÚÚP). Územní studie krajiny může být 
pořizována prostřednictvím ÚÚP pro celé správní území ORP Blansko, územní studie 
veřejných prostranství (v souladu s územními plány) může být pořizována prostřednictvím 
ÚÚP pro obce ve správním obvodu ORP Blansko, které budou mít zájem zařadit svá území 
do společně připravovaného projektu. 
 
Pořizovatel ÚPD konstatuje, že od obcí na území ORP Blansko k této problematice doposud 
neobdržel žádný dotaz ani podnět, proto inicioval vytvoření ekonomické platformy na úrovni 
vedení Města Blansko. Pokud budou tyto ÚPP pořizovány, musí finanční plnění zajistit sídlo 



ORP Blansko. Finanční nároky obou projektů budou v řádu milionů Kč, a byť je celkový 
dotační rámec v úrovni 90 %, musí být zajištěno krytí nákladů v rozpočtu Města Blansko na 
rok 2017. 
 
Poznámka: v případě územní studie krajiny je předjednáno navýšení původně schválené 
dotace o 5 % ze SFŽP (tedy 85 % EU, 5 % ČR, 5 % SFŽP, 5 % žadatel), technicky se však 
budou ještě s MŽP ČR dolaďovat podrobnosti, jak o těchto 5 % ze SFŽP žádat. 
 
Vedení Města Blansko se rozhodlo podpořit vznik ÚPP územní studie krajiny pro celý správní 
obvod ORP Blansko a protože hodlá využít finančních prostředků z tohoto programu i pro 
zpracování územní studie, či dílčích studií, veřejných prostranství na vlastním území, nabízí 
možnost obcím ORP Blansko přistoupit k tomuto projektu, protože obce mimo ORP mohou 
této příležitosti využít pouze tímto způsobem. 
 
Město Blansko předpokládá finanční spoluúčast obcí. V případě územní studie krajiny, která 
bude řešit opatření v širších souvislostech (v územních plánech se podmiňující opatření na 
území sousedních obcí hůře koordinují, zásady územního rozvoje zpracované na úrovni 
kraje obsahují pouze záměry s dopadem na území více obcí) bude spoluúčast na principu 
dobrovolnosti. V případě studie veřejných prostranství se předpokládá uzavření smlouvy o 
participaci zapojených obcí.  Důležité je, že v obou případech se bude jednat pouze o podíl 
na dokrytí části tzv. vlastních prostředků, odvozený z plochy připadající na konkrétní obec, 
dle konkrétních pravidel, se kterými budou obce seznámeny. Rozpočty samospráv ve 
výsledku ponesou pouze zlomek skutečných nákladů na pořízení ÚPP. Příjemcem zpětně 
proplacené dotace bude sídlo ORP, tedy Město Blansko, které bude celý projekt od počátku 
zajišťovat. 
 
 
Rada města Blansko přijala příslušná usnesení na své 38. schůzi 28.06.2016. Informace 
k projektům bude poskytnuta pracovištěm Pořizovatele ÚPD. 
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