
Příloha č. 1  

 

 

ŽÁDOST 
o úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze  

Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizace  
(dále jen „ZÚR MSK“) 

 
dle § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Identifikační údaje obce (žadatele) 

1.1 Název  

1.2 Adresa  

1.3 IČO  

1.4 Číslo účtu a název banky  

1.5 Jméno, příjmení a funkce osoby 

oprávněné jednat za žadatele 
 

2. Změna územního plánu 

2.1 Obsahem změny je výhradně 

uvedení územního plánu do souladu 
se ZÚR MSK 

ANO -  NEi 

2.2 Změna byla pořízená zkráceným 

postupemii 

ANO -  NEi 

2.3 Součástí změny je vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území 

ANO -  NEi 

2.4 Před zahájením pořizování změny 

územního plánu bylo zpracováno 
úplné znění územního plánuiii 

ANO -  NEi 

2.5 Datum nabytí účinnosti změny 
územního plánu 

 

2.6 URL adresa zveřejněné změny 
územního plánu 

 
 

 3. Náklady na pořízení změny územního plánuiv 

3.1 Náklady na zpracování návrhu 

změny územního plánu 
 

3.2 Náklady na zpracování 

vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území 

 

3.3 Náklady na zpracování úplného 

znění územního plánu 
 



3.4 Výše skutečně vynaložených 
nákladů na zpracování změny 

územního plánu požadovaných po 
Moravskoslezském krajiv 

 

 

Čestné prohlášení žadatele: 
Žadatel prohlašuje, že údaje výše uvedené jsou úplné a pravdivé, a že nezamlčel žádné okolnosti 

rozhodné pro posouzení žádosti o úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. 

 

Přílohy: 
Kopie smlouvy o dílo se zpracovatelem změny územního plánu; 

Doklad o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu dle této smlouvy o dílo; 
Pověření nebo plná moc, je-li žadatel zastoupen. 

 
 

 
V ………………………… dne ………………………    

 

 
 

 
……………………… 

razítko a podpis 

______________________ 

i Nehodící se škrtněte. 

ii § 55a a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

iii Žadatel vyplní pouze v případě, že se nejedná o první změnu územního plánu. 

iv Žadatel vyplní částku skutečně vynaložených nákladů v Kč dle smlouvy o dílo se zpracovatelem změny 

územního plánu. 

v Tato položka představuje součet nákladů uvedených v položkách 3.1, 3.2 a 3.3 tohoto formuláře. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

SMLOUVA O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

I. 
Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

zastoupen:  

IČ: 70890692 
DIČ: CZ70890692 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

(dále jen „kraj“) 

a 

2. …………………………….. 

se sídlem:  
zastoupen:  

IČ:  
DIČ:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

 (dále jen „oprávněný“) 

  

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 45 odst. 2 zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li oprávněný plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy 

je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu je oprávněný povinen 

doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; 
nový účet musí být zveřejněný ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 



 

III. 
Předmět smlouvy 

 
1.  Předmětem této smlouvy je úhrada nákladů na Změnu č. … Územního plánu … vyvolanou aktualizací 

Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje/Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje (dále jen „změna územního plánu“) z rozpočtu kraje dle § 45 odst. 2 stavebního zákona, podle 
kterého je kraj povinen uhradit náklady na pořízení změny územního plánu vyplývající ze zásad 

územního rozvoje nebo jejich aktualizace. 

2.  Kraj se zavazuje uhradit oprávněnému náklady na pořízení změny územního plánu dle § 45 odst. 1 

stavebního zákona ve výši …. ,- Kč (dále jen „náklady“).  

3.  Náklady jsou stanoveny dle žádosti oprávněného o úhradu nákladů na pořízení změny územního 
plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizace, 

o které rozhodla Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. … ze dne … v souladu se „Zásadami 
pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi“.  

4.  Smluvní strany shodně prohlašují, že výše nákladů je konečná a zahrnuje veškeré náklady 
oprávněného na zpracování změny územního plánu dle § 45 odst. 1 stavebního zákona.   

 

IV. 
Platební podmínky 

1. Náklady na pořízení Změny č. … Územního plánu …  dle čl. III odst. 2 této smlouvy budou uhrazeny 
jednorázově bankovním převodem na účet oprávněného uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 

nejpozději do …. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to 

pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 

3. Oprávněný nemůže bez souhlasu kraje postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy 
třetí straně. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kraj obdrží dvě 
a oprávněný jedno její vyhotovení. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem 
Moravskoslezský kraj. 



7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere oprávněný 

na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 

zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna 
po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 

údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů 

dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny 
na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření této smlouvy má kraj souhlas Rady Moravskoslezského kraje udělený usnesením č. ……… 
ze dne ………… 

V Ostravě dne:  
 

V …………… dne: 

   

za kraj 
  

za oprávněného ………………………… 

 

http://www.msk.cz/

