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Aktualizace kolové výzvy č. 76 a kontinuálních výzev č. 91b, 92b a 93a
Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu
s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 82
kterým se aktualizuje kolová výzva č. 76 (zdravotnictví, oblast podpory 3.2) a kontinuální
výzvy č. 91B (IMPR, oblast podpory 3.1), č. 92B (silnice II. a III. třídy, oblast podpory 3.1) a
č. 93a (cestovní ruch, oblast podpory 2.2).
Přehled změn:
1) Úprava kapitoly PPŽP III.1 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu,
zejména části: kontrola formálních náležitostí projektu.
2) Aktualizace povinných příloh k žádosti o poskytnutí dotace – zejména: Povinné přílohy č.
6 (Doklad o prokázání vlastnických vztahů), Povinné přílohy č. 7 (Doklady dle
stavebního zákona) a vložení nové Nepovinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace:
Prohlášení krajského úřadu Středočeského kraje.
3) Doplnění nepovinných příloh:
Nepovinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Čestné prohlášení o postižení obce živelní pohromou – povodněmi
Čestné prohlášení, že místo realizace se nachází na území obce, na jejímž území došlo
v roce 2013 k živelní pohromě - povodním, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav,
stav nebezpečí, nebo 3. stupeň povodňové aktivity a došlo k majetkovým škodám na
obecním majetku. Čestné prohlášení podepisuje starosta obce.
Prohlášení krajského úřadu Středočeského kraje
Prohlášení vydané Krajským úřadem Středočeského kraje (Odbor regionálního rozvoje)
potvrzující majetkové škody, které vznikly na obecním majetku z důvodu živelní
pohromy – povodně v roce 2013.
4) Aktualizace povinné přílohy „Doplňující informace k žádosti“ – kap. 7, finanční analýza
projektu (cash flow), upravené znění 3. odstavce:
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„Výstupem této kapitoly je tabulkový přehled příjmů a výdajů v realizační a v provozní fázi
projektu (minimálně po dobu jeho udržitelnosti, u projektů nezakládajících veřejnou podporu
s celkovými náklady nad 1 mil. EURO CF na stanovené celé referenční období).“

Přílohou tohoto metodického pokynu jsou upravené kapitoly Pokynů pro žadatele a příjemce
o uvedené změny u výše zmíněných výzev. Pro větší přehlednost jsou úpravy v textu
provedeny v revizní formě s označením změny.

Metodický pokyn č. 82 byl schválen Výborem Regionální rady dne 9. 12. 2013 usnesením
číslo 02-PP03/2013/VRRSČ s platností od 10. 12. 2013.
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Příloha č. 1
Aktualizace textů PPŽP uvedených výzev:

Ad1. Úprava kapitoly PPŽP III.1 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
projektu
Kontrola formálních náležitostí projektu
Projekty, které prošly kontrolou přijatelnosti, jsou následně kontrolovány z hlediska formálních
náležitostí. Předmětem kontroly formálních náležitostí je splnění formálních požadavků Žádosti
v souladu s podmínkami ROP. Kontrola je prováděna na základě kritérií formálních náležitostí
uvedených v příloze č. IV Pokynů. Kontrolu formálních náležitostí provádějí vždy dva pracovníci
OAPRF tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Do kontroly může být zapojen i
externí posuzovatel, jehož stanovisko má formu doporučení1.
Pracovníci OAPRF posuzují, zda dané kritérium bylo/nebylo splněno. Nesplnění kritéria formálních
náležitostí se považuje za formální nedostatek, který je ve stanovené lhůtě ze strany žadatele
napravitelný.
Během procesu kontroly formálních náležitostí projektu kontrolují pracovníci OAPRF také indikátory,
včetně jejich cílových hodnot a termínů cílových hodnot, zvolených žadatelem v Žádosti o poskytnutí
dotace.
Pokud při kontrole formálních náležitostí pracovníci OAPRF či externí posuzovatel naleznou v
projektu formální nedostatky, vyzve pracovník OAPRF žadatele k jejich odstranění. Výzva je zaslána
elektronickou poštou vždy statutárnímu zástupci a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti o
poskytnutí dotace. Pracovník OAPRF zároveň ověří, zda žadatel e-mail dostal. Statutární zástupce
žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit na OAPRF požadované dokumenty
k odstranění formálních nedostatků do 5 pracovních dnů (v případě požadavků na doplnění rozpočtu
do 7 pracovních dnů). Pokud tak žadatel neučiní nebo neodstraní-li všechny formální nedostatky
najednou, je výsledek kontroly formálních náležitostí v daném kritériu negativní (tj. ohodnocen
odpovědí NESPLNIL) a projekt je vyřazen z dalšího procesu hodnocení. Ve výjimečných případech
může být na základě žádosti žadatele schválena výjimka doložení odstranění formálních nedostatků
v případě přílohy „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“ a „Doklady dle stavebního zákona“ (vyjma
doložení územního rozhodnutí) doložit kompletaci těchto příloh současně s povinnými přílohami
předkládanými k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
Kontrola formálních náležitostí neslouží žadateli pro prodloužení lhůty na doložení povinných příloh
(také z tohoto důvodu je lhůta pro odstranění formálních nedostatků relativně krátká). Pokud
V případě zapojení externího posuzovatele do kontroly projektu se lhůta po dobu vypracování posudku pozastavuje. Vedoucí
OAPRF může v případě administrativní náročnosti dané výzvy lhůtu 20 pracovních dnů prodloužit. Žadatelé jsou v takovém případě
informováni na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz.
1
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pracovník OAPRF při kontrole dokumentů předložených na základě výzvy k odstranění formálních
nedostatků zjistí, že některá povinná příloha dle Pokynů pro žadatele a příjemce pro danou výzvu
byla vyhotovena až po datu registrace projektu, považuje povinnou přílohu za nedodanou.
Rozhodující je v tomto případě datum vystavení daného dokumentu. Výjimku představují pouze
Informace z katastru nemovitostí, výřez z katastrální mapy a doklady, které lze dle pravidel ROP
doložit po datu registrace (např. stavební povolení, souhlas s ohlášenou stavbou apod.), avšak jen
v případě, pokud žadatel prokáže, že tento doklad je výsledkem řízení zahájeném na základě žádosti
žadatele podané na příslušný úřad před datem registrace žádosti.
Závažnou chybou, která povede k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace (tzv.
nenapravitelným nedostatkem), je např.:


závažný nesoulad mezi informacemi obsaženými v Žádosti o poskytnutí dotace a jejich
přílohách;



chybějící povinná příloha Doplňující informace k Žádosti (DIŽ);



nesprávně uvedené finanční zdraví žadatele (vylepšené ručním zadáním);



chybějící projektová dokumentace;



chybějící podrobný (položkový) rozpočet v písemné a elektronické podobě;



chybějící relevantní indikátor v Žádosti o poskytnutí dotace (v případě, že žadatel ani po
vyzvání projektovým specialistou OAPRF, nedoplní chybějící indikátor a neodstraní zjištěné
nedostatky);).



do projektu je vložen majetek zatížený zástavním právem (vyjma zástavního práva zřízeného
za účelem zřízení garance udržitelnosti nebo získání úvěru na financování projektu) nebo
exekučním právem (viz povinná příloha k Žádosti o poskytnutí dotace – Doklad o prokázání
vlastnických vztahů).

Ad2. Aktualizace povinných příloh k žádosti o poskytnutí dotace
Ad2 a. Povinná příloha č. 6 – Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Povinná příloha č. 6
Doklad o prokázání vlastnických vztahů
Upozornění:
Pokud je vyžadována informace z katastru nemovitostí, výřez z katastrální mapy či jiný doklad, jsou
tyto dokumenty podávány pouze k nemovitostem, které se vztahují k předmětu projektu.
U P O Z O RN Ě N Í
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Nedodání dokladů o prokázání vlastnických vztahů je považováno za tzv. nenapravitelný
nedostatek a vede k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace2.
Ve výjimečných případech může být na základě žádosti žadatele schválena výjimka doložení
odstranění formálních nedostatků v případě přílohy „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“ doložit
kompletaci těchto příloh současně s povinnými přílohami předkládanými k uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace.
Vlastnické vztahy jsou prokazovány následovně:
a) U nemovitostí ve vlastnictví žadatele evidované v katastru nemovitostí (dle § 2, odst. 1
zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon) žadatel předloží:
Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady
jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) zahrnující všechny pozemky a
budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být ve výřezu katastrální mapy barevně či jiným
způsobem označeny.
Pokud nebudou data z webových stránek http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ na základě posouzení ŘO ROP
NUTS 2 Střední Čechy dostačující, bude žadatel vyzván k doložení originálu/ověřené kopie Výpisu
z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy pro vybrané pozemky a/či budovy dotčené
projektem. Tyto nemovitosti musí být ve snímku katastrální mapy barevně či jiným způsobem
označeny (pouhé označení čísel je nedostatečné). Žadatel je dále povinen vyznačit předmět projektu
a to i do katastrální mapy.
b) U drobných staveb ve vlastnictví žadatele, které nejsou předmětem evidence katastru
nemovitostí (dle § 2, odst. 2 a § 27 písm. m) zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon)
žadatel předloží:
Doklad prokazující nabytí vlastnictví žadatele (např. kupní smlouva); pokud žadatel nemá tento
doklad k dispozici, předloží čestné prohlášení o tom, že stavba je ve vlastnictví žadatele. Tento
doklad, příp. čestné prohlášení musí obsahovat parcelní číslo, název katastrálního území (v případě,
že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údaj, zda se jedná o
pozemkovou nebo stavební parcelu) a číslo pozemku, na němž se drobná stavba nachází.
Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady
jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) zahrnující všechny pozemky, na
kterých jsou všechny tyto drobné stavby umístěny. Tyto drobné stavby musí být ve výřezu katastrální
mapy barevně či jiným způsobem označeny.

2

Viz rovněž Metodický pokyn č. 70 – Úprava pravidel pro kontrolu formálních náležitostí projektu (MP č. 70 platí od
7. 3. 2013). Tento MP upravuje pravidla pro doložení povinné přílohy „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“.
Žadatel může doložit na vyzvání chybějící Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním
měřítku i s datem vyhotovení této přílohy po datu registrace.
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Pokud nebudou data z webových stránek http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ na základě posouzení ŘO ROP
NUTS 2 Střední Čechy dostačující, bude žadatel vyzván k doložení originálu/ověřené kopie Výpisu
z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy pro vybrané pozemky, na kterých jsou všechny
tyto drobné stavby umístěny. Tyto drobné stavby musí být ve snímku katastrální mapy barevně či
jiným způsobem označeny.
c) U nemovitosti, které nejsou ve vlastnictví žadatele, ale ke kterým má žadatel jiná práva,
žadatel doloží:
Doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavbu, která je předmětem projektu, anebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě (dle § 110, odst. 2, písm. a)
Stavebního zákona), např. nájemní smlouva obsahující právo stavby, smlouva o zřízení věcného
břemene nebo smlouva o výpůjčce. Toto právo musí trvat minimálně po dobu, po kterou je jako
příjemce dotace vázán podmínkou udržet výsledky projektu a zajistit jejich užívání (5 let ode dne
ukončení projektu, resp. 3 roky u malých a středních podniků).
V případě, že předmětem projektu jsou nemovitosti, na kterých se nebudou provádět stavební práce
(podléhající posouzení podle Stavebního zákona), doloží žadatel nájemní smlouvu či jiný doklad
prokazující jeho právo užívat nemovitost (např. smlouvu o výpůjčce) minimálně po dobu, po kterou
je jako příjemce podpory vázán podmínkou udržet výsledky projektu a zajistit jejich užívání (5 let ode
dne ukončení projektu, resp. 3 roky u malých a středních podniků).
V obou případech musí příslušný doklad, prokazující právo užívat nemovitost, obsahovat též parcelní
číslo, název katastrálního území (v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou
číselných řadách, též údaj, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu) a číslo pozemku, s
nímž je užívací právo k příslušné nemovitosti spojeno. Pokud je užívací právo spojeno s budovou,
bude rovněž uvedeno její číslo popisné nebo evidenční.
Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady
jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), kterými žadatel doloží, že
osoba, s níž je smlouva uzavřena, je vlastníkem nemovitosti. Tyto dokumenty musí zahrnovat všechny
pozemky a budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být ve výřezu katastrální mapy
barevně či jiným způsobem označeny. Pokud nebudou data z webových stránek
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ na základě posouzení ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy dostačující, bude
žadatel vyzván k doložení originálu/ověřené kopie Výpisu z katastru nemovitostí a snímku
z katastrální mapy pro vybrané pozemky a/či budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být
ve snímku katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny.
U P O Z O RN Ě N Í
Je-li žadatelem o poskytnutí dotace dobrovolný svazek obcí (DSO), je povinen doložit právo
založené smlouvou provést stavbu i u nemovitostí ve vlastnictví jednotlivých obcí, které jsou
součástí DSO.
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d) U nemovitostí, jejichž nákup je předmětem projektu (tj. je součástí způsobil ých výdajů
projektu), žadatel předloží:
Kupní smlouvu na nemovitost Obsah předložené kupní smlouvy musí být v souladu s příslušnými
soukromoprávními předpisy, kterými se kupní smlouva řídí (občanský nebo obchodní zákoník). Ve
smlouvě musí být rovněž přesně vymezen její předmět, a to v případě pozemků parcelním číslem,
názvem katastrálního území (v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou
číselných řadách, též údaj, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu), kde se příslušná
nemovitost nachází. Je-li nemovitostí budova, bude v kupní smlouvě uvedeno její číslo evidenční
nebo popisné (pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřiděluje, bude uveden způsob jejího
využití), dále bude označen pozemek, na němž je budova postavena (tak jak je to výše uvedeno u
pozemků) a uveden název katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova
postavena. Aby u projektů nezakládajících veřejnou podporu byl nákup nemovitostí způsobilým
výdajem, je nezbytné, aby den úhrady kupní ceny byl stejný nebo pozdější než den registrace Žádosti
o poskytnutí dotace (viz příloha č. VII Pravidla způsobilých výdajů). Výpis z katastru nemovitostí (ve
kterém bude žadatel zapsán jako vlastník) a snímek z katastrální mapy žadatel předloží před
uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v termínech uvedených v Pokynech pro žadatele a příjemce
(viz příloha č. II Povinné přílohy). Návrh na vklad do Katastru nemovitostí nesmí žadatel podat přede
dnem registrace projektu. V případě, kdy se daná nemovitost neeviduje v Katastru nemovitostí,
nesmí den přechodu vlastnických práv nastat přede dnem registrace projektu.
U projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 lze kupní
smlouvu uzavřít nejdříve v den přijatelnosti projektu. Den přijatelnosti projektu není shodný se dnem
registrace projektu. Dnem přijatelnosti projektu se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci
písemně oznámí poskytovatel poté, co bude projekt shledán přijatelným z hlediska pravidel ROP.
Bude-li uzavřena kupní smlouva přede dnem přijatelnosti projektu, bude tím porušena podmínka čl.
5 nařízení Komise (ES) č.1628/2006, neboť dojde k zahájení prací na projektu a celý projekt se tím
stane nezpůsobilý k poskytnutí dotace.
nebo
Smlouvu o smlouvě budoucí o koupi nemovitostí. Obsah předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o
koupi nemovitostí musí být v souladu s příslušným soukromoprávním předpisem, kterým se tato
smlouva řídí (občanský nebo obchodní zákoník). Ve smlouvě musí být rovněž přesně vymezen
předmět budoucí smlouvy, tj. v případě pozemků musí být uvedeno parcelní číslo, název
katastrálního území (v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných
řadách, též údaj, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu), kde se příslušný pozemek
nachází. Je-li nemovitostí budova, musí být uvedeno její číslo evidenční nebo popisné (pokud se číslo
popisné ani evidenční budově nepřiděluje, musí být uveden způsob jejího využití), dále musí být
označen pozemek, na němž se budova nachází (a to způsobem uvedeným výše v případě pozemku) a
uveden název katastrálního území, na kterém je budova postavena. U projektů zakládajících
veřejnou podporu v režimu nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 může Smlouva o smlouvě budoucí o
koupi nemovitostí nabýt účinnosti nejdříve dnem přijatelnosti projektu. Nabytí účinnosti Smlouvy o
smlouvě budoucí přede dnem přijatelnosti projektu je ve smyslu čl. 5 nařízení Komise (ES)
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č.1628/2006 považováno za zahájení prací na projektu a celý projekt se tím stane nezpůsobilým
k poskytnutí dotace.
Aby byl nákup nemovitostí způsobilým výdajem, je nezbytné, aby den úhrady kupní ceny byl u
projektů nezakládajících veřejnou podporu stejný nebo pozdější než den registrace Žádosti o
poskytnutí dotace a u projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu nařízení Komise (ES) č.
1628/2006 stejný nebo pozdější než den přijatelnosti projektu (viz příloha č. VII Pravidla způsobilých
výdajů). Kupní smlouvu, informaci z katastru nemovitostí (ve kterém bude žadatel uveden jako
vlastník) a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady jsou dostupné na webových
stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) žadatel předloží před uzavřením Smlouvy o poskytnutí
dotace v termínech uvedených v Pokynech pro žadatele a příjemce (viz příloha č. II Povinné přílohy).
Pro oba případy dále:
Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady
jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), kterými žadatel doloží, že
osoba, s níž je kupní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí o koupi nemovitosti uzavřena, je
vlastníkem nemovitosti. Tyto dokumenty musí zahrnovat všechny pozemky a budovy dotčené
projektem. Tyto nemovitosti musí být ve výřezu katastrální mapy barevně či jiným způsobem
označeny. Pokud nebudou data z webových stránek http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ na základě
posouzení ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy dostačující, bude žadatel vyzván k doložení
originálu/ověřené kopie Výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy pro vybrané
pozemky a/či budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být ve snímku katastrální mapy
barevně či jiným způsobem označeny.
Znalecký posudek, kterým se rozumí ocenění nemovitosti vyhotovené na tržní cenu. Žadatel jej
předkládá pro všechny pozemky a stavby, jejichž nákup je předmětem projektu. Znalecký posudek
musí být vyhotoven znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších
předpisů a nesmí být starší než 6 měsíců (ke dni podání Žádosti poskytnutí dotace).
Čestné prohlášení žadatele, že současný vlastník či některý z předchozích vlastníků nemovitosti,
která je předmětem koupě, neobdržel v posledních pěti letech před registrací Žádosti o poskytnutí
dotace dotaci z veřejných zdrojů na nákup dané nemovitosti.

e) V případě, že žádná aktivita projektu nesouvisí s konkrétními nemovitostmi, uvede
žadatel v příloze, že příloha není pro projekt relevantní.

U P O Z O RN Ě N Í
Je-li do realizace projektu vložen majetek zatížený zástavním (vyjma zástavního práva zřízeného
účelem zřízení garance udržitelnosti nebo získání úvěru na financování projektu) nebo exekučním
právem, je to považováno za tzv. nenapravitelný nedostatek a vede k vyřazení Žádosti z dalšího
procesu administrace.
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Zástavní právo a jiné zatížení majetku a věcná břemena
Žadatel nesmí vkládat do realizace projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo který
slouží jiným způsobem k zajišťění závazku žadatele (případně třetí osoby) vyjma případů, kdy je
zástavní právo zřízeno za účelem garance udržitelnosti nebo za účelem získání úvěru na financování
projektu (viz kapitola IV.1.9 Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace). Toto ustanovení
platí pro všechny případy dokládání vlastnických vztahů.
Žadatel může do projektu vkládat pouze takové nemovitosti, které nejsou zatížené věcnými
břemeny, která by zjevně ohrožovala realizaci či udržení výstupů a výsledků projektu.
Posouzení této skutečnosti provádí pracovníci OAPRF v rámci kontroly formálních náležitostí.
Pokud není výše uvedené splněno, nelze doklad uznat po formální stránce za dostatečný.
Akceptováno bude pouze právo zástavní na pozemcích, kde je zřízeno věcné břemeno zajišťující
udržitelnost výstupu projektu, který na tomto pozemku bude realizován.

Ad2 b. Povinná příloha č. 7 – Doklady dle stavebního zákona
Povinná příloha č. 7
Doklady dle stavebního zákona
a) U staveb, pro které je vyžadováno stavební povolení, doloží žadatel k Žádosti o
poskytnutí dotace:
Pravomocné stavební povolení vydané dle § 115 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon) nebo dle § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zrušený stavební zákon)
nebo
Veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení (dle § 116 stavebního zákona)
nebo
Certifikát nahrazující stavební povolení vydaný autorizovaným inspektorem (dle § 117 Stavebního
zákona) společně se smlouvou s autorizovaným inspektorem a oznámením stavby posuzované
autorizovaným inspektorem stavebnímu úřadu (dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona), spolu s písemným dokladem potvrzujícím, kdy bylo
oznámení na stavební úřad doručeno.
b) Nebyla-li stavba k datu podání Žádosti o poskytnutí dotace povolena na základě jednoho
z výše uvedených dokladů, doloží žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace:
Žádost o stavební povolení dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení Stavebního zákona společně s písemným dokladem potvrzujícím, kdy byla žádost na
stavební úřad doručena
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nebo
Smlouvu s autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace (dle § 117
Stavebního zákona) v případě, že autorizovaný inspektor dosud nevydal certifikát.
a dále také:
Předcházelo-li stavebnímu řízení územní řízení, pak k žádosti o stavební povolení nebo ke smlouvě
s autorizovaným inspektorem dále doloží pravomocné územní rozhodnutí (dle § 92 popř. § 95
Stavebního zákona nebo dle § 39 zrušeného stavebního zákona) nebo územní souhlas (dle § 96
Stavebního zákona) nebo veřejnoprávní smlouvu uzavřenou se stavebním úřadem (dle § 78
Stavebního zákona).
V případě, že dle Stavebního zákona nejsou územní rozhodnutí nebo souhlas (dle § 79 Stavebního
zákona) nebo rozhodnutí o změně využití území (dle § 80 Stavebního zákona) vyžadovány, doloží
žadatel čestné prohlášení s uvedením konkrétního ustanovení Stavebního zákona, na základě
kterého není výše uvedené Stavebním zákonem vyžadováno. Pokud je to možné, doloží žadatel k
čestnému prohlášení další podpůrné doklady, např. vyjádření Stavebního úřadu.
U projektů schválených k financování z programu ROP NUTS 2 Střední Čechy doloží žadatel
pravomocné stavební povolení/veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení/certifikát
nahrazující stavební povolení nebo oznámení stavby stavebnímu úřadu (dle § 117 Stavebního zákona)
společně s písemným dokladem potvrzujícím, kdy bylo toto oznámení na stavební úřad doručeno a
certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem (dle § 117 odstavce 3 Stavebního zákona)
dodatečně před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace (dále viz Povinné přílohy k uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace).
V případě spojeného územního a stavebního řízení (dle § 78 Stavebního zákona) musí žadatel
předložit k Žádosti o poskytnutí dotace výsledné rozhodnutí, tzn., pravomocné stavební povolení i
pravomocné územní rozhodnutí.
c) U staveb, pro které postačuje souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou (stavby
uvedené v § 104 Stavebního zákona nebo podle § 57 zrušeného stavebního zákona), doloží
žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace:
Platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, písemný doklad potvrzující dodání
žádosti na stavební úřad a ohlášení stavby (dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení Stavebního zákona nebo podle § 10 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zrušeného stavebního zákona).
V případě, že stavební úřad souhlas vydal mlčky, doloží žadatel kromě kopie ohlášení stavby a
písemného dokladu potvrzujícího, kdy byla žádost na stavební úřad doručena, také čestné
prohlášení, že mu v zákonné lhůtě 40 dní ode dne doručení žádosti stavebnímu úřadu nebyl doručen
zákaz ani souhlas pro předmětnou stavbu a že takto udělený souhlas nepozbyl platnosti.
Pokud žadatel stavbu ohlásil stavebnímu úřadu, ale doposud mu nebyl doručen souhlas stavebního
úřadu s ohlášenou stavbou ani neuplynula zákonná lhůta 40 dní k získání souhlasu stavebního úřadu
mlčky), doloží žadatel souhlas stavebního úřadu dle předchozích ustanovení dodatečně před
uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace (dále viz Povinné přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí
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dotace). Tím není dotčena povinnost žadatele předložit k Žádosti o poskytnutí dotace kopii ohlášení
stavby a písemný doklad potvrzující, kdy bylo ohlášení na stavební úřad doručeno. Pokud žadatel
stavbu ohlásil stavebnímu úřadu, ale doposud mu nebyl doručen písemný souhlas stavebního úřadu
s ohlášenou stavbou ani neuplynula zákonná lhůta 40 dní k získání souhlasu stavebního úřadu mlčky
a předcházelo-li podání ohlášení stavby územní řízení, pak k výše uvedeným dokumentům rovněž
doloží pravomocné územní rozhodnutí (dle § 92 popř. § 95 Stavebního zákona nebo dle § 39
zrušeného stavebního zákona) nebo územní souhlas (dle § 96 Stavebního zákona) nebo
veřejnoprávní smlouvu uzavřenou se stavebním úřadem (dle § 78 Stavebního zákona).
V případě sloučení vydání územního souhlasu s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby (dle
§ 79 odst. 2 Stavebního zákona) musí žadatel předložit k Žádosti o poskytnutí dotace výsledné
rozhodnutí, tzn., platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou i platný územní
souhlas.

U P O Z O RN Ě N Í
Upozorňujeme žadatele na změnu požadovaných dokladů v případě, že se jedná o sloučené
stavební a územní řízení (dle § 79 odst. 2 Stavebního zákona) oproti stavu z prvních výzev v rámci
ROP. V případě, že žadatel nedoloží výsledné rozhodnutí stavebního úřadu , bude z dalšího
procesu administrace vyřazen.

d) Pokud se jedná o stavbu, u které není dle Stavebního zákona stavební povolení nebo
ohlášení stavby vyžadováno (stavby uvedené v § 103 Stavebního zákona), doloží žadatel
k Žádosti o poskytnutí dotace:
Platný územní souhlas podle § 96 odst. 2, písm. a) spolu s oznámením o záměru v území k vydání
územního souhlasu podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení (je-li pro daný případ Stavebním zákonem vyžadován).
Čestné prohlášení s uvedením konkrétního ustanovení Stavebního zákona, na základě kterého není
stavební povolení ani ohlášení stavby zákonem vyžadováno. Pokud je to možné, doloží žadatel k
čestnému prohlášení další podpůrné doklady, např. územně plánovací informaci (dle § 21, odst. 1,
písm. d) Stavebního zákona) či jiné vyjádření stavebního úřadu apod.
e) V případě, že žádná aktivita projektu nespadá pod Stavební zákon, uvede žadatel
v příloze, že daná příloha není pro projekt relevantní.
Ve výjimečných případech může být na základě žádosti žadatele schválena výjimka doložení
odstranění formálních nedostatků v případě přílohy „Doklady dle stavebního zákona“ (vyjma
doložení územního rozhodnutí) doložit kompletaci těchto příloh současně s povinnými
přílohami předkládanými k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
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Ad3. Vložení Nepovinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace
Nepovinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace

Čestné prohlášení o postižení obce živelní pohromou – povodněmi
Čestné prohlášení, že místo realizace se nachází na území obce, na jejímž území došlo
v roce 2013 k živelní pohromě - povodním, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav,
stav nebezpečí, nebo 3. stupeň povodňové aktivity a došlo k majetkovým škodám na
obecním majetku. Čestné prohlášení podepisuje starosta obce.

Prohlášení krajského úřadu Středočeského kraje
Prohlášení vydané Krajským úřadem Středočeského kraje (Odbor regionálního rozvoje)
potvrzující majetkové škody, které vznikly na obecním majetku z důvodu živelní
pohromy – povodně v roce 2013.
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