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Program 217310 „Podpora bydlení“ 
- metodika k podprogramům pro rok 2007 

 
Podprogram 217 312 „Podpora regenerace panelových sídlišť“ 

 
Kontaktní osoba – Ing. Olga Sedlmayerová, tel. 224 86 1459, e-mail: sedolg@mmr.cz 

 
Základní povinné náležitosti žádosti 
o dotaci 

Bližší specifikace dokladů přikládaných 
k žádosti 

Vytištěný, vyplněný a podepsaný elektronický 
formulář žádosti.  

Na adrese http://www3.mmr.cz/zad obec vyplní 
elektronický formulář podle pokynů a ve 
stanoveném termínu doručí vytištěný a podepsaný 
formulář žádosti spolu s dalšími doklady. 

Stanovisko příslušného kraje. Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. - § 5 odst. 3.  
Formulář „Specifické údaje“. Je v příloze tohoto podprogramu. Typ úpravy obec 

rozdělí na investiční a neinvestiční, rovněž tak 
celkové náklady. 

Projekt regenerace panelového sídliště. Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. - § 5 odst. 2, 
písm. a) a Příloha k nařízení vlády. 

Doklad o schválení územního plánu obce. Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. - § 5 odst. 2, 
písm. b). Usnesení zastupitelstva o schválení, nebo 
vydání územního plánu podepsané statutárním 
orgánem obce.  

Doklad o schválení projektu regenerace 
panelového sídliště zastupitelstvem obce. 

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., § 5 odst. 2, 
písm. c). Usnesení zastupitelstva obce podepsané 
statutárním orgánem obce. 

Doklad prokazující vlastnictví staveb 
a pozemků. 

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., § 5 odst. 2, 
písm. d). Výpis z katastru nemovitostí - originál 
nebo jeho ověřená kopie a snímek katastrální 
mapy s vyznačením regenerovaného území; oba 
dokumenty ne starší než tři měsíce. 

Formuláře specifikované vyhláškou. 
 
 

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., § 5 odst. 2, 
písm. e). Formuláře vyvěšené na webu k tomuto 
podprogramu žadatel vyplní, vytiskne a podepíše 
statutární zástupce obce. 

Pravomocné územní rozhodnutí, případně 
pravomocné stavební povolení na úpravy 
uvedené v § 2 písm. c), pokud tak stanoví 
zvláštní zákon. 

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., § 5 odst. 2, 
písm. f). Pravomocné územní rozhodnutí nebo 
doklad o vydání regulačního plánu (zákon č. 
183/2006 Sb. § 61) nebo územního souhlasu 
(zákon č. 183/2006 Sb. § 96). Originál nebo 
ověřená kopie pravomocného stavebního povolení, 
nebo veřejnoprávní smlouva (zákon č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, § 116), nebo certifikát 
autorizovaného inspektora (zákon č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, § 117), nebo souhlas s provedením 
ohlášené stavby, pokud byl vydán nebo prohlášení, 
že nebylo stavebním úřadem v zákonné lhůtě 
vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené 
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stavby (§ 106 stav. zákona). 
Povolení ke stavbě příslušné komunikace. Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. - § 5 odst. 2, 

písm. g). Stavební povolení s otiskem razítka 
stavebního úřadu a doložkou nabytí právní moci. 
Datum nabytí právní moci musí být nejpozději 
30.3.2007. (Týká se zákona č. 13/1997 Sb., 
případně vyhlášky č. 104/1997 Sb.) 

Doklad o vlastních finančních prostředcích ve 
výši minimálně 30 % rozpočtových nákladů. 

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., § 5 odst. 2, 
písm. h). Buď schválený rozpočet obce 
s vyznačením finančních prostředků určených na 
regeneraci, nebo ověřená kopie úvěrové smlouvy. 
Vždy však prohlášení statutárního orgánu obce. 

Prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o 
dotaci nemá závazky po době splatnosti ve 
vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům. 

Prohlášení statutárního orgánu obce, že nemá 
závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu a státním fondům (vždy originál). 

 
 
Doplňující náležitosti žádosti o dotaci Bližší specifikace dokladů přikládaných 

k žádosti 
 
 

Smlouva o dílo se zhotovitelem dotované akce. 
 

Smlouva o dílo s datem a podpisy všech smluvních 
stran, originál nebo její ověřená kopie.  

Doklad o tom, že obec má zajištěny prostředky 
na financování akce. 
 

Dokladem je například schválený rozpočet obce 
(s usnesením zastupitelstva obce o schválení 
rozpočtu podepsaným statutárním orgánem obce) 
s vyznačení finančních prostředků určených na 
dofinancování akce, nebo ověřená kopie úvěrové 
smlouvy. Vždy však originál prohlášení 
statutárního orgánu obce. 

Formuláře specifikované vyhláškou 
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 
financování programů reprodukce majetku. 

Aktualizované formuláře podle vyhlášky 
Ministerstva financí č. 560/2006 Sb. v rozsahu dat, 
které odpovídají údajům uzavřené smlouvy o dílo. 

 
K bodu I. Postup bod 5. – oznámení o zahájení výstavby: 
 
- u již zahájených akcí : 
Obec zašle současně s žádostí Smlouvu o dílo (originál nebo ověřená kopie) a ověřenou kopii 
protokolu o předání staveniště zhotoviteli. 
 
- u nezahájených akcí : 
Obec zašle nejpozději do 15 dnů od zahájení dotované akce ověřenou kopii protokolu o předání 
staveniště zhotoviteli. 
 
 


