DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.

Název problému a jeho charakteristika

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP
- Územní studie. Podpora je zacílena na obce s rozšířenou působností na zpracování územních
studií zaměřených na veřejnou technickou nebo dopravní infrastrukturu, na veřejná
prostranství nebo na řešení krajiny.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Územní studii krajiny (dále též „ÚSK“) pořizuje technický úřad pro celý správní obvod obce s
rozšířenou působností (dále jen „ORP“). 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. Vznikne „záruka“ pro obce pro záměry v souladu s ÚSK pro projednání
s dotčenými orgány a jasná koncepce krajiny využitelná pro budoucí dotace na realizace
v krajině.
Základním koncepčním východiskem a dlouhodobým cílem je uchování krajiny pro budoucí
generace a zajištění jejího trvale udržitelného rozvoje.
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.
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.
3.

Předpokládaný cílový stav

Uzavřená smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem je jednou z povinných náležitostí žádosti o
podporu z IROP. K realizaci zakázky bude však přistoupeno pouze za předpokladu získání
podpory. V opačném případě bude od smlouvy se zhotovitelem odstoupeno, tato okolnost
bude ošetřena ve smlouvě o dílo.

4.

Navrhované varianty řešení

Je navrhováno využít 9. výzvy IROP a požádat o dotaci.

5.

Doporučená varianta řešení

Nejsou navrhována variantní řešení.
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6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Předpokládané výdaje projektu jsou 4 840 tis. Kč vč. DPH. Podpora z IROP může dosáhnout
až 90 % celkových výdajů, kdy 85 % tvoří prostředky Evropského fondu pro regionální
rozvoj a 5 % je příspěvek státního rozpočtu.
Úspěšní žadatelé – příjemci dotace z IROP mají navíc možnost čerpat na základě žádosti 10%
dotaci z Národního programu Životní prostředí a díky tomu pokrýt celkové výdaje na
zpracování územních studií.
Projekt je třeba předfinancovat. Pokud získá podporu z IROP bude zajištěno jeho 100%
předfinancování z FKD MP. V případě, že město podporu z IROP nezíská, projekt realizován
nebude.
7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz ukládací část návrhu usnesení.
8.

Usnesení RMP, ZMP nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí

RMP č. 1378 ze dne 15. 12. 2016
ZMP č. 635 ze dne 15. 12. 2016
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nešetří se.
10. Přílohy
Usnesení ZMP č. 635/2016
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