
 

 
Výzva  

k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby platnosti 
podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v 

letech 2000 až 2013 a výmaz zástavního práva (program na 
podporu výstavby nájemních bytů) 

 
Dne 14. listopadu 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj na základě Rozhodnutí ministra  č. 141 ze 

dne 31.října 2013 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací poskytnutou v letech 2000 až 2013, a výmaz zástavního práva 
v případě, že smlouva o zřízení zástavního práva byla uzavřena, z Programu podpory výstavby 
nájemních bytů pro programy a podprogramy: 
 
a) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2000 (317420), pro 
akce, na něž byla poskytnuta dotace po 1. 1. 2001 

b) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2000, ve znění 
dodatku z roku 2002 (317420) 

c) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2003 – dotační titul 
Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (317420)  

d) Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2004 – dotační titul 
Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (217313) 

e) Podprogram Podpora výstavby nájemních bytů pro rok 2005 - dotační titul Podpora výstavby 
nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (217313) a dotační titul Podpora výstavby nájemních 
bytů na venkově pro příjmově vymezené osoby 

f) Program finanční podpory na výstavbu nájemních bytů pro občany postižené povodněmi v roce 
2002 (217817) 

g) Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou – vyhlášení 
programu v roce 2009 a 2010 (117516) 

 
Znění dodatků jsou přílohou této výzvy. 
 

 
Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 18. 11. 2013 
 
Žádosti podané v rámci této výzvy musí obsahovat identifikaci žadatele, název a číslo akce. Žadatel 

k žádosti připojí kopii rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně příloh) a kopii zástavní smlouvy spolu 
s platným výpisem z Katastru nemovitostí, pokud zároveň žádá o výmaz zástavního práva.  

 
Doručení žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj 
Žadatel doručí žádost včetně příloh do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na adresu: 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Odbor politiky bydlení 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
 
Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny ministerstva s datem doručení.  
 

Kontaktní osoba:  Ing. Hana Musilová, vedoucí odd., 224 864 414 

                                    


