
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický pokyn  

k podprogramu 117D516 „Podpora výstavby obecních nájemních bytů 

pro občany postižené živelní pohromou“  
 

„Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci“ 

(při podání žádosti o dotaci) 
 

 

 

Požadovaný doklad  Bližší specifikace dokladů přikládaných k žádosti 

Vytištěný, vyplněný a podepsaný 
formulář žádosti. 

 

Obec vyplní podepsaný formulář žádosti a spolu 
s dalšími doklady ho doručí do podatelny Ministerstva 
pro místní rozvoj (dále jen ministerstva) nejpozději do 
data ukončení výzvy. Rozhodující je termín doručení 
do podatelny, nikoliv datum odeslání. Rizika plynoucí 
ze  zvoleného způsobu doručení nese žadatel. 
Žádosti a stanovené doklady předá žadatel 
v nerozebíratelném provedení, vyjma výkresů, 
přičemž všechny stránky budou vzestupně očíslovány 
a bude uveden celkový počet stran. 

Soupis příloh. Očíslovaný seznam všech příloh k žádosti.   

Vyjádření příslušného stavebního 
úřadu, o počtu bytů zaniklých 
v důsledku povodní nebo jiné živelní 
pohromy.  

 

Potvrzení stavebního úřadu o počtu bytů, na které 
bylo v důsledku povodní nebo jiné živelní pohromy 
vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby 
nebo který byl v souvislosti s povodněmi nebo jinými 
živelními pohromami zničen nebo v rámci 
záchranných prací odstraněn.  

Originál nebo ověřená kopie. 

Písemná dohoda obce postižené 
povodní nebo jinou živelní pohromou 
a obce žádající o dotaci (v případě, že 
budovaný nájemní byt je v obci, která 
nebyla postižena povodní nebo jinou 
živelní pohromou) na poskytnutí 
nájemního bydlení osobám 
postiženým povodněmi nebo jinou 
živelní pohromou. 

Dohoda stvrzující skutečnost, že obec, která nebyla 
postižena pohromou vystaví z dotace nájemní byty 
pro občany z obce postižené pohromou.  

(Obec postižená pohromou již nemůže žádat o dotaci 
nebo uzavřít dohodu s další obcí  na nájemní byty 
jako náhradu za odstraněné byty, které byly uvedeny 
v dohodě.)  

Originál nebo ověřená kopie. 



 

 

 

Pravomocné územní rozhodnutí.  Tato příloha se dokládá, pokud je dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. pro navrhovanou výstavbu 
požadováno.  

Originál nebo ověřená kopie. 

1.  stavební část projektové 
dokumentace: 
a)  pro výstavbu budovy - 

půdorysy, řezy, technická 
zpráva stavební části, 

b) pro výstavbu  technické 
infrastruktury - průvodní nebo 
souhrnnou technickou zprávu 
a situaci širších vztahů stavby 
a koordinační situaci stavby 
s vyznačením technické 
infrastruktury; 

 

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební 
řízení. 
 
 

 
Doklad o vlastnictví nemovitosti.  
 
 
v případě, že obec není vlastníkem 
pozemku, na kterém bude provedena 
technická infrastruktura 

 
a) snímek katastrální mapy s vyznačením stavby a 
technické infrastruktury 
 
c) ověřená kopie smlouvy mezi obcí a vlastníkem 
pozemku ve vztahu k budoucí technické infrastruktuře 
 

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

Formulář EDS/ ISROFIN -      INVESTIČNÍ BILANCE  
POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE 
naleznete: (http://www.mmr.cz/Bytova-
politika/Programy-Dotace). 
 
 

Položkový (předpokládaný) rozpočet, 
pokud není součástí projektové 
dokumentace.  

Rozpočet stavby v položkovém členění zpracovaný 
autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby (s 
uvedením položek splňujících podmínky dotace). 

Předpokládaný časový harmonogram 
realizace akce. 

Doložit předpokládaný harmonogram stavby, pokud 
není součástí technické zprávy. 

 

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

 
 
Prohlášení statutárního orgánu obce (viz příloha). 
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