
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Co přinese jednotný standard územního plánu obcím? 

» Kvalitní datové zpracování a možnost efektivního využití dat při následném rozhodování a pořizování změn. 

» Zveřejnění a sdílení dat z územních plánů v rámci připravovaného národního geoportálu územního plánování.  

Má obec povinnost mít územní plán v jednotném standardu? 
» Územní plány pořizované od 1. 1. 2023 musí být povinně zpracovány v jednotném standardu. 

» Pokud obec již územní plán má, pak ho musí uvést do souladu s jednotným standardem při pořízení první 

změny po 1. 1. 2023. Konkrétní lhůta však určena není.  

Jaké existují dotace na převedení územního plánu do jednotného standardu? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dále informujeme o možnosti čerpání dotace na výdaje na ceny a odměny spojené s uspořádáním architektonické 

nebo urbanistické soutěže z programu 117 22 – Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+.  

Potřebujete více informací o jednotném standardu? 
Navštivte stránky Ústavu územního rozvoje nebo Ministerstva pro místní rozvoj. 

Obce do 5 000 obyvatel 

Možnost čerpat dotace z národního programu č. 117 55  

Podpora územně plánovacích činnosti obcí 2023+ 

(zahájení příjmu žádostí 14. 3. 2023): 

Aktivita 1: Územní plán – jednotný standard,  

Aktivita 2: Změna územního plánu – jednotný standard. 

Rozvoj ve všech oblastech 

  

  

Obce od 5 001 obyvatel 

Možnost čerpat na změny územních plánů dotace z IROP 

(zahájení příjmu žádostí 28. 2. 2023): 

75. Výzva IROP – Standardizace územních plánů SC 1.1 

(v krajích: KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, OLK, ZLK, MSK) 

76. Výzva IROP – Standardizace územních plánů SC 1.1 

(v krajích: STC, JHC, PLK, VYS, JHM) 

www.mmr.cz 

  

  

Jednotný standard územních plánů 

K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na jednotný 

standard územně plánovací dokumentace (novelizace vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. vyhláškou 

č. 418/2022 Sb.). Jednotný standard územních plánů stanoví požadavky na jednotnou datovou strukturu a grafické 

vyjádření vybraných částí územních plánů.  

https://www.uur.cz/uzemni-planovani/standardizace-uzemne-planovaci-dokumentace/
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/jednotny-standard-uzemne-planovaci-dokumentace
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/75vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/76vyzvairop

