Žádost o posouzení objektu – brownfieldu – pro účely podprogramu Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
Výzva 1/117D082/2020, 2/117D082/2020
I. Žadatel (obec, kraj):
a. Vyplní formulář pro registraci v Národní databázi brownfieldů (dále jen „databáze“).
i. V rámci formuláře vloží barevnou fotodokumentaci prokazující aktuální stav (minimálně 5
snímků interiéru, minimálně 5 snímků exteriéru, minimálně 5 snímků nejbližšího okolí;
snímky se pořizují se záchytnými body (značení komunikací, sloupy osvětlení, ploty, domy
aj.) za denního světla, dobré viditelnosti, bez sněhové vrstvy. Pořizují se snímky hlavních
částí interiéru objektu (vchod, chodba, schodiště, hlavní místnosti apod.), nikoli detaily
omítky a snímky půdních a sklepních prostor).
ii. *Doporučující příloha (v rámci formuláře):
 znalecký posudek autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby
nebo
 znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem v oboru pozemní stavby.
Znalecký posudek bude mj. obsahovat znalecký posudek v oboru statika staveb
a vyjádření k §8 vyhlášky 268/2009 (o technických požadavcích na stavby).
*Poskytovatel dotace, Ministerstvo pro místní rozvoj, si v případě nejasností znalecký
posudek vyžádá.
Czechinvest zašle žadateli vyjádření (prostřednictvím e-mailové komunikace) o registraci
v databázi:

II.

a. Objekt není zaregistrován v databázi, tj. kroky následující (III. a IV.) nejsou relevantní.
b. Objekt je zaregistrován v databázi.
III.

Poskytovatel dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj), ve spolupráci se zástupci Czechinvestu
a pracovního týmu RE:START posoudí předmětný objekt dle vyplněných informací,
fotodokumentace a případně dalších vyžádaných dokladů, a to v souladu se zásadami
podprogramu.

IV.

Poskytovatel dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) zašle žadateli vyjádření o posouzení objektu.
Vyjádření bude žadatelům zasíláno prostřednictvím e-mailové komunikace v termínu od zahájení
příjmu žádostí o dotace.
Poslední žádost o posouzení bude přijata nejpozději tři týdny před ukončením příjmu žádostí
o dotace.
Vyjádření budou zasílána v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do tří týdnů od
registrace v Národní databázi brownfieldů.

Kontakty:
Ing. Helena Kůrová; e-mail: Helena.Kurova@mmr.cz
Ing. Miroslava Tichá; e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz
Poznámka pro žadatele, resp. objekty hodnocené v rámci výzvy k podávání žádostí o dotace
1/2019/117D082 a 2/2019/117D082 (žádosti podané v rámci podprogramu pro rok 2019):
a) Objekt, který byl vyhodnocen jako brownfield již nemusí být opakovaně registrován
v Národní databázi brownfieldů, tj. není nutné postupovat dle výše uvedeného postupu. Příloha
9.1.7. v tomto případě není relevantní.
b) Objekt, který nebyl vyhodnocen jako brownfield, a žadatel se rozhodne podat žádost
o dotaci v rámci vyhlášené výzvy, musí postupovat podle výše uvedeného postupu.
Poznámka pro žadatele, resp. objekty, které byly zaregistrovány v Národní databázi brownfieldů,
ale nebyla podána žádost o dotaci v rámci výzev 1/2019/117D082 a 2/2019/117D082, musí
postupovat podle výše uvedeného postupu. Tzn., žadatel aktualizuje informace v již existujícím
záznamu v databázi a znovu jej odešle ke schválení (nezakládá nový záznam).

