
Regenerace panelových sídlišť 

pro rok 2006 
 
Podmínky podprogramu Regenerace panelových sídlišť stanovuje nařízení vlády č. 494/2000 
Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace 
panelových sídlišť. 

Z důvodů transparentnosti a rovného zacházení se žadateli je v období od 1. listopadu 2005 
do 6. ledna 2006 umožněno žadatelům klást dotazy, které by jim pomohly žádost sestavit a 
správně vyplnit formulář žádosti. Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je 
odbor podpory bydlení na adrese: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 a  Ústav územního 
rozvoje v Brně na adrese: Jakubské náměstí 3, 601 00 Brno. Po telefonické domluvě jsou 
možné i osobní konzultace na ministerstvu. Součástí konzultací je metodická pomoc.  

Obec doručí žádost včetně všech základních povinných náležitostí osobně do podatelny 
ministerstva nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb ve lhůtě stanovené pro 
doručení žádosti. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem vyhlášení podprogramu 
31. října 2005 a končí dnem 13. ledna 2006 ve 12.00 hod. Účinky předložení žádosti podle 
vyhlášky nastávají dne 13. ledna 2006 ve 12.00 hod, a to pouze pro žádosti doručené ve lhůtě 
stanovené pro doručení žádosti. Písemnou žádost a doklady uvedené v § 5 nařízení vlády č. 
494/2000 Sb. předá obec v nerozebíratelném provedení, stránky budou číslovány a bude 
uveden počet stran (úprava jako znalecký posudek). Každá žádost bude doručena v uzavřené 
obálce s označením názvu podprogramu. Správce podprogramu neotevře obálky před 
uplynutím lhůty pro doručení žádosti. 

Správce podprogramu provede formální kontrolu úplnosti jednotlivých žádostí o poskytnutí 
dotace včetně základních povinných náležitostí. Je-li zjištěn formální nedostatek, obec je 
vyzvána k doplnění. Doplnění žádosti obec provede ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne 
odeslání výzvy. Po marném uplynutí lhůty je žádost vyřazena z důvodu formálních 
nedostatků. 

Správce podprogramu posoudí splnění podmínek podprogramu všech úplných žádostí 
o poskytnutí dotace. 

Posouzení úplných žádostí splňujících podmínky programu a výběr jednotlivých akcí provede 
hodnotitelská komise na základě celkového bodového hodnocení. Hodnotitelská komise 
doporučí seznam akcí a výši přidělené podpory. Ministr pro místní rozvoj rozhodne 
o přidělení finančních prostředků určených k poskytnutí dotace.  

Pro akce schválené ministrem pro místní rozvoj bude vydáno Rozhodnutí o registraci akce 
v informačním systému. Obec, která obdrží od ministerstva Rozhodnutí o registraci akce 
v informačním  systému s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do šesti 
měsíců od data vydání Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému doplňující 
náležitosti žádosti, a to :  

a) ověřenou kopii nebo originál rozhodnutí žadatele o přidělení veřejné zakázky podle § 65 
odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb.  

b) smlouvu o dílo s dodavatelem stavby,  
c) doklad o tom, že obec má zajištěny prostředky na financování výstavby, 
d) formuláře specifikované vyhláškou (RA 80, RA 81). 

Ministerstvo po kontrole doplňujících náležitostí, v případě splnění všech podmínek 
stanovených tímto podprogramem, vydá Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování 



akce a Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu, na jejichž základě bude moci příjemce 
dotace zahájit čerpání přidělené dotace. 
 
V Praze dne 
 
 
 

Mgr. Radko Martínek 
 ministr pro místní rozvoj 


