
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

V Praze dne 26. února 2007  
Č.j.: 1242/M/07 

SMĚRNICE MŽP č. 3/2007 
pro rok 2007 k Programu péče o urbanizované prostředí 

_________________________________________________________________________________ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo”) v červnu roku 2001 
vyhlásilo Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí. V rámci tohoto 
programu vyhlašuje ministerstvo na rok 2007 program podpůrného kofinancování 
(dále jen „Program”), který sleduje tyto cíle:  

1.1 napomoci uchování, obnově či zakládání významných ploch obecní zeleně 
(veřejně přístupné i vyhrazené zeleně) včetně zeleně výchovných, 
vzdělávacích, léčebných, sociálních a jiných obdobných zařízení 
s významnou socializační funkcí v sídelní krajině, a s cílem napomoci 
posílení biodiverzity v urbanizovaném prostředí. 

1.2 přispět k regeneraci přírodní složky životního prostředí území zatíženého 
průmyslovou, dopravní a výrobní funkcí,  

1.3 podpořit obnovu biologických hodnot nevyužívaných ploch a prostorů 
poškozených minulou výrobní, průmyslovou a dopravní činností (tzv. 
brownfields)1 v sídelní krajině zakládáním významných ploch sídelní zeleně, 

1.4 umožnit obnovu či zakládání ploch a koridorů sídelní zeleně jako součást 
realizace systému zeleně sídel, územního systému ekologické stability, 
zeleného prstence kolem sídla či jako součást systému pěší a cyklistické 
dopravy 

1.5 umožnit systémový a koncepční přístup k rozvoji přírodních ploch v sídlech 
a k revitalizaci ploch brownfields,  

1.6 umožnit naplňování krajinných plánů obcí. 

2. Tato směrnice vymezuje pro rok 2007: 

                                                           
1 Brownfields jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a 

využití, jsou opuštěné či podvyužité, často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné 
budovy. Jedná se zejména o opuštěné průmyslové, energetické, těžební, skladovací, zemědělské 
objekty, dopravní (např. železniční pozemky, přístavy a loděnice), vojenské budovy, degradované 
(vybydlené) části měst.  

 1



2.1 dotační tituly, na které mohou být neinvestiční prostředky v rámci Programu 
(dále jen „finanční prostředky”) poskytnuty, 

2.2 subjekty, které mohou požádat o poskytnutí finančních prostředků, 

2.3 způsob podávání žádosti, rozhodování o žádosti, 

2.4 podmínky pro přidělení finančních prostředků,  

2.5 podmínky pro uvolňování a vyúčtování finančních prostředků, 

2.6 způsoby uvolňování a vyúčtování finančních prostředků, 

2.7 kontrolní mechanismy, zajišťující účelné využívání finančních prostředků 
v rámci Programu, 

2.8 souhlas žadatele se zveřejněním informací v Centrální evidenci dotací 
(CEDR). 

3. Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. 

Článek 2 

Dotační tituly 

1. Finanční prostředky lze poskytnout na pořízení studie proveditelnosti opatření 
(dále jen „studie”) zaměřených na: 

1.1 regeneraci nebo založení významných ploch obecní či vyhrazené zeleně 
(návsi, náměstí, parky, lesoparky, osvětově rekreační plochy, zeleň 
vzdělávacích, výchovných, sociálních a nemocničních zařízení, zeleň hřišť 
pro děti a mládež,  zeleň cyklostezek a cest pro pěší, hřbitovy apod.), 
izolační zeleně, zeleně břehových porostů v sídelní krajině v rámci realizace 
protipovodňových opatření nebo výstavby nových vodních ploch a 
revitalizace stávajících vodotečí, zeleně s ekologickou funkcí v rámci 
realizace územního systému ekologické stability, zeleného prstence kolem 
sídla či krajinného plánu, výsadby zeleně na dříve odstraněných plochách 
brownfields (studie může obsahovat několik typů lokalit najednou); 

1.2 koncepční řešení revitalizace ploch typu brownfields a jejich možného 
využití pro budoucí udržitelný rozvoj sídla, jako budoucího podkladu pro 
územně-plánovací činnost, kde účelem je opětovné využití opuštěných a 
devastovaných ploch a prevence záborů volné krajiny pro stavební rozvoj 
sídla; 

1.3 vytvoření systému zeleně v sídle nebo zeleného prstence kolem sídla, jako 
limitu suburbanizačních tlaků v příměstské krajině.  

2. Studie je specifický druh dokumentace, jejímž účelem je zformulovat konkrétní 
rozvojový záměr pro řešené území a prověřit podmínky jeho realizovatelnosti. 
Studie je závazným podkladem pro rozhodování o budoucí realizaci záměru a při 
zpracování jeho projektové dokumentace. Realizovatelnost záměru je posuzována 
především na základě vyhodnocení:  

2.1 stanovištních podmínek a limitů území včetně provozních vztahů a širších 
územních vazeb, významu a zasazení řešené plochy v sídle, 

2.2 finančních možností investora, 
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2.3 stávajícího stavu území, včetně zastoupení a stavu jednotlivých vegetačních 
prvků,  

2.4 možností druhové skladby a způsobů zakládání vegetačních prvků, 

2.5 použitelných druhů, typů, tvarů a parametrů výsadbového materiálu.  

3. Přidělené finanční prostředky jsou čerpány z rozpočtu kapitoly 315 – Ministerstvo 
životního prostředí jako neinvestiční dotace, tzn. že tyto prostředky mohou být 
použity výhradně na neinvestiční výdaje a není možné je účtovat v rámci 
investiční akce. 

4. Pořízená studie může sloužit jako součást žádosti o poskytnutí finančních 
prostředků na realizaci vlastních opatření z národních programů Státního fondu 
životního prostředí České republiky či jako součást žádosti o dotaci z fondů 
Evropské unie. 

Článek 3 

Žadatel o poskytnutí finančních prostředků 

1. Žadatelem o dotaci na opatření specifikovaná v článku 2 odstavci 1 pododstavci 
1.1. této směrnice mohou být soukromoprávní i veřejnoprávní subjekty – vlastníci 
dotčených pozemků. Nájemce dotčených pozemků může žádat o poskytnutí 
finančních prostředků pouze s písemným souhlasem vlastníka. 

2. Žadatelem o dotaci na opatření specifikovaná v článku 2 odstavci 1 pododstavci 
1.2. a 1.3. této směrnice mohou být pouze obce a svazky obcí. 

Článek 4 

Podmínky pro přidělení finančních prostředků 

1. Opatření, na jehož studii se žádá o finanční prostředky, nesmí sloužit 
k podnikatelským záměrům. 

2. Ve studiích musí být respektovány: 

2.1 vlastnické vztahy (u dotačního titulu uvedeného v článku 2 odstavci 1. 
pododstavci 1.1. této směrnice), 

2.2 schválená územně plánovací dokumentace (pokud existuje), (u dotačního 
titulu uvedeného v článku 2 odstavci 1. pododstavci 1.1. této směrnice), 

2.3 schválené komplexní pozemkové úpravy (pokud existují), 

2.4 schválený plán územního systému ekologické stability nebo generel 
územního systému ekologické stability (pokud existuje), u dotačního titulu 
uvedeného v článku 2 odstavci 1. pododstavci 1.1. této směrnice, 

2.5 v záplavových územích plán protipovodňových opatření, 

2.6 vhodnost druhové skladby vegetačních prvků z hlediska stanovištních 
podmínek, 

2.7 rozmanitost živočichů a rostlin. 
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3. Finanční prostředky nelze přidělit na pořízení studií k opatřením: 

3.1 která jsou běžnou údržbou či péčí, danou zákonnou nebo smluvní povinností 
žadatele, 

3.2 jejichž cílem je v prvé řadě vytvářet podmínky pro hospodářské využití. 

4. Bude zabezpečeno, aby k žádosti bylo přiloženo čestné prohlášení žadatele2 o tom, 
že finanční prostředky: 

4.1 použije pouze ke stanovenému účelu a bezpečně a ověřitelně uchová 
všechny záznamy a doklady o způsobu jejich použití, 

4.2 vyúčtuje v souladu s pravidly pro uvolňování a užití finančních prostředků 
ze státního rozpočtu, 

4.3 při neoprávněném použití neprodleně vrátí a zaplatí penále vypočtené  podle 
zákona3 , 

4.4 vypořádá do data stanoveného v rozhodnutí, nejpozději však do 30. listopadu 
2007 - při nedodržení stanoveného termínu prostředky nejpozději do 10. 
prosince 2007 vrátí a zároveň zaplatí penále vypočtené podle zákona 3 , 

4.5 nepoužije na pořízení studie v souběhu s finančními prostředky přidělenými 
z jiných veřejných rozpočtů, 

4.6 použije v souladu s předpisy o zadávání veřejných zakázek4, 

4.7 použije v souladu s předpisy o správě daní a poplatků5. 

5. V žádosti budou na samostatných listech připojeny tyto přílohy: 

5.1 u všech dotačních titulů: 

a)  podrobnější odůvodnění předmětu žádosti, včetně objasnění 
očekávaných efektů navrhovaného opatření,  

b) grafické znázornění stávající situace s vymezením řešeného území, 
představa dalšího postupu při realizaci včetně financování a 
předpokládaného časového rámce realizace, 

c) věcné zdůvodnění adekvátnosti výše požadované částky, 

d) prohlášení o nečerpání finančních prostředků z jiných zdrojů na toto 
opatření (čestné prohlášení),  

e) souhlas žadatele se zveřejněním své identifikace v informačním systému 
Ministerstva financí - Centrální evidenci dotací (CEDR)  

f) doklad o právní subjektivitě žadatele (živnostenský list, výpis 
z obchodního rejstříku, ustavující listina, občanský průkaz apod.), 

                                                           
2 Čestné prohlášení – viz vzor v příloze č. 2 
3 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
4  Zákon č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Příjemce finančních prostředků je povinen řídit se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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5.2 u dotačního titulu uvedeného v článku 2 odstavci 1. pododstavci 1.1. této 
směrnice: 

a) výpis z katastru nemovitostí, 

b) souhlas vlastníka podle článku 3 této směrnice, je-li potřeba, 

c) vyjádření místně příslušného orgánu samosprávy (pokud žadatelem není 
obec), 

d) doložení souladu zamýšlených opatření s platnými koncepčními 
dokumenty obce, tj. zejména se schváleným územním plánem a se 
schváleným plánem územního systému ekologické stability nebo 
generelem územního systému ekologické stability nebo krajinným 
plánem (pokud existují), nejlépe zřetelnou kopií výřezu mapy a legendy 
konkrétní dokumentace vztahující se k řešenému území, a s koncepčními 
dokumenty pro ochranu a rozvoj zeleně v sídle a s evidencí ploch veřejné 
zeleně (pokud existují), rovněž bude stručně popsán vztah záměru 
v řešeném území k těmto dokumentům, 

e) vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody (jedná-li se 
o zvláště chráněnou část přírody), památkové péče (jedná-li se o 
památkově chráněný objekt, či ochranné pásmo takového objektu), státní 
správy či samosprávy, je-li třeba (např. pásmo hygienické ochrany 
vodního zdroje apod.), 

f) souhlas (či jiné opatření) dotčených orgánů státní správy podle zvláštních 
předpisů6, 

5.3 u dotačních titulů uvedených v článku 2 odstavec 1. pododstavec 1.2. a 1.3. 
této směrnice: 

a) stručný popis vztahu záměru k platným koncepčním dokumentům obce, 
tj. zejména ke schválenému územnímu plánu a schválenému plánu 
územního systému ekologické stability nebo generelu územního systému 
ekologické stability nebo krajinného plánu (pokud existují), a ke 
stávajícímu generelu zeleně nebo pasportu zeleně (pokud existují). 

6. Studie pořízená v rámci dotačního titulu uvedeného v článku 2 odstavec 1. 
pododstavec 1.1. této směrnice musí obsahovat zejména následující kapitoly: 

6.1 textová a tabulková část:  

a) technická zpráva, obsahující identifikační údaje o investorovi a 
zpracovateli,  

b) lokalizace území a jeho vymezení v kontextu sídla nebo příměstské 
krajiny, 

c) zadání formulované investorem,  

d) základní údaje o území (nadmořská výška, průměrná roční teplota, 
průměrný úhrn ročních srážek, půdní poměry, hydrogeologická situace a 
jiné významné ukazatele a informace), 

e) zdůvodnění plánovaných úprav, jejich podoby a jejich zasazení do širších 
územních vazeb a navrženého druhového složení vegetačních prvků 

                                                           
6 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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(vhodnost použitých druhů z hlediska geografického, ekologického a 
estetického), 

f) vyhodnocení stávajících vegetačních, vodohospodářských a stavebně 
technických prvků,  

g) popis cílové koncepce území (kompozice prostoru a cílová struktura 
vegetačních prvků, využití povrchových, popř. podzemních vod, zajištění 
prostupnosti území pro živočichy, návaznost na okolní vegetaci, popř. 
biokoridory), 

h) technologie založení a údržby vegetačních prvků na období 10 let po 
realizaci a výkaz výměr a použitých materiálů včetně koncepce 
finančního zajištění údržby vegetačního prvku, 

i) položkový propočet nákladů na realizaci opatření v aktuální cenové 
úrovni,  

j) textové podklady postihující specifické aspekty řešení  

k) kulturně-historická analýza území apod. (pouze v odůvodněných 
případech),  

l) popis shody navrhovaných úprav se situací současně platné územně 
plánovací dokumentace, generelu nebo plánu územního systému 
ekologické stability, nebo krajinného plánu (pokud tyto dokumenty 
existují), 

m) seznam podkladů použitých pro zpracování studie, 

6.2 výkresová a mapová část:  

a) celková situace stavu území, včetně výškopisu a zákresu inženýrských 
sítí, ochranných pásem, eventuelně dalších limitů jeho využití, 

b) koncepce navrhovaných úprav, 

c) koordinační výkres prováděných opatření, eventuálně etapizace 
prováděných opatření, 

d) výkresy a dokumentace navrhovaných úprav, zejména osazovací plán 
včetně specifikace taxonů, parametrů a počtu výpěstků, plán vytýčení 
výsadeb, v závislosti na situaci i plán terénních úprav, 

e)  zákres shody navrhovaných úprav se situací současně platné územně 
plánovací dokumentace, generelu nebo plánu územního systému 
ekologické stability, nebo krajinného plánu (pokud tyto dokumenty 
existují),  

f)  grafické podklady postihující specifické aspekty řešení, 

6.3 fotodokumentace, 

6.4 dokladová část: 

a) souhlasné vyjádření příslušného orgánu státní správy ochrany přírody7 
(především v případě odchylky navrhovaných úprav od generelu nebo 
plánu územního systému ekologické stability, nebo pokud část řešené 
lokality, nebo celá řešená lokalita leží v biotopu zvláště chráněného 

                                                           
7 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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druhu, ve zvláště chráněném území nebo  území soustavy NATURA 
2000),  

b) vyjádření příslušného orgánu památkové péče (je-li k tomu důvod).  

c) zápis z veřejného projednání studie proveditelnosti či její pracovní 
varianty (veřejné zasedání zastupitelstva apod.), pokud takové 
projednání proběhlo. 

7. Studie pořízená v rámci dotačního titulu uvedeného v článku 2 odstavec 1. 
pododstavec 1.2. této směrnice musí obsahovat zejména následující kapitoly: 

7.1 textová a tabulková část: 
a) technická zpráva, obsahující identifikační údaje o investorovi a 

zpracovateli,  

b) lokalizace území a jeho vymezení včetně kontextu sídla nebo příměstské 
krajiny, 

c) zadání formulované investorem,  

d) popis metodologie při zpracování studie,  

e) identifikace a inventarizace ploch typu brownfields na řešeném území, 
včetně údajů o těchto plochách: rozloha pozemku, zastavěná plocha, 
popis stavu budov a dalších objektů (včetně vegetačních a 
vodohospodářských prvků), vlastnické vztahy, poloha v sídle včetně 
dopravní dostupnosti a napojení na technickou infrastrukturu, typ 
původního využití, stávající využití, existence ekologické zátěže, kulturní 
či estetická hodnota objektů pro průmyslové dědictví, památková 
ochrana, případně další údaje  

f) kulturně-historická analýza území apod. (tam, kde je relevantní),  

g) vyhodnocení stávající platné územně-plánovací dokumentace na místě 
identifikovaných brownfields, 

h) vyhodnocení rozvojových potřeb v řešeném území, týkajících se veřejné 
zeleně a rekreačních ploch, občanské vybavenosti, komerčních a 
výrobních ploch, včetně zapracování těchto potřeb v platné územně-
plánovací dokumentaci, posouzení možností využití identifikovaných 
brownfields pro tyto rozvojové záměry, posouzení snížení záborů volné 
krajiny pro tyto rozvojové účely,  

i) popis cílové koncepce území (kompozice prostoru, vize budoucího 
využití a cílová struktura funkčního využití prostoru), včetně zdůvodnění 
plánovaných úprav,   

j) popis návrhu na úpravu, aktualizaci či pořízení územně-plánovací 
dokumentace pro vybraná území, případně generelu nebo plánu 
územního systému ekologické stability, nebo krajinného plánu (pokud 
tyto dokumenty existují), přibližný odhad nákladů na tuto úpravu, 

k) přibližný odhad nákladů na realizaci navržených záměrů v aktuální 
cenové úrovni, včetně popisu možností čerpání prostředků z fondů 
Evropské unie či jiných existujících dotačních programů, (musí být 
zahrnuty náklady na všechny fáze záměru, od projektové dokumentace 
až po realizaci),  
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l) další potřebná doporučení pro budoucí postup investora (např. 
doporučení pro navázání soukromo-veřejného partnerství, postup při 
projednávání s vlastníky a veřejností, potřeba poradenských a 
konzultačních služeb apod.), 

m) seznam podkladů použitých pro zpracování studie, 

7.2 výkresová a mapová část:  
a) celková situace řešeného území se zákresem identifikovaných ploch 

typu brownfields, včetně zákresu dopravních a inženýrských sítí, 
ochranných pásem, eventuelně dalších limitů jeho využití, 

b) celková situace řešeného území se zákresem platného stavu územně-
plánovací dokumentace pro identifikované plochy typu brownfields,  

c) celková situace řešeného území se zákresem navrhovaného stavu 
funkčního využití, včetně formulování potřeb nové dopravní a technické 
infrastruktury a napojení na generel nebo plán územního systému 
ekologické stability nebo generel zeleně, nebo krajinný plán (pokud 
existují), 

d) podrobné řešení návrhu na aktualizaci či pořízení územně-plánovací 
dokumentace pro jednotlivé lokality (pokud je to potřebné), 

7.3 fotodokumentace,  
7.4 dokladová část: 

a) souhlasné vyjádření příslušného orgánu státní správy ochrany přírody8 
(především v případě odchylky navrhovaných úprav od generelu nebo 
plánu územního systému ekologické stability, nebo pokud část řešené 
lokality, nebo celá řešená lokalita leží v biotopu zvláště chráněného 
druhu, ve zvláště chráněném území nebo  území soustavy NATURA 
2000) 

b) vyjádření příslušného orgánu památkové péče (je-li k tomu důvod).  

c) zápis z veřejného projednání studie proveditelnosti či její pracovní 
varianty (veřejné zasedání zastupitelstva apod.), pokud takové projednání 
proběhlo. 

8. Studie pořízená v rámci dotačního titulu uvedeného v článku 2 odstavci 1. 
pododstavci 1.3. této směrnice musí obsahovat zejména následující kapitoly: 

8.1 textová a tabulková část: 
a) technická zpráva, obsahující identifikační údaje o investorovi a 

zpracovateli,  

b) lokalizace území a jeho vymezení včetně kontextu sídla nebo příměstské 
krajiny včetně situace širších vztahů, 

c) zadání formulované investorem, zdůvodnění plánovaných úprav, jejich 
podoby a jejich zasazení do širších územních vazeb, 

d) vyhodnocení stávajícího stavu systému sídelní zeleně a přírodě blízkých 
ploch v sídle či v zájmovém území zeleného prstence, z hlediska 
ekologických, kompozičních, vodohospodářských a stavebně 

                                                           
8 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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technických prvků a z hlediska provázanosti a funkčnosti systému, event. 
z hlediska dopravní dostupnosti pro pěší a cyklisty,  

e) vyhodnocení potřeb rozvoje systému zeleně v řešeném území z hlediska 
ekologické stability, rekreačního potenciálu, ekologické a klimatické 
funkce, z hlediska estetických a kompozičních vazeb v sídlení krajině, 
z hlediska jejich provázanosti a funkčnosti pro účely systému zeleně či 
zeleného pásu, z hlediska jejich prostupnosti a dopravní infrastruktury 
pro pěší a cyklisty, z hlediska krajinného plánu (pokud existuje), 
potřebné rozbory a analýzy, průzkum vlastnických vztahů na zájmovém 
území pro rozvoj systému zeleně či zeleného pásu, 

f) vyhodnocení potřeb rozvoje přírodních ploch v řešeném území, popis 
cílové koncepce systému zeleně v území či zeleného prstence 
(kompozice prostorů a cílová struktura systému a doporučené druhové 
složení vegetačních prvků vhodné z hlediska stanovištních podmínek), 
využití povrchových, popř. podzemních vod, zajištění prostupnosti území 
pro živočichy, návaznost na okolní krajinu, popř. biokoridory, zajištění 
pěší a cyklistické prostupnosti, návrh na etapizaci a prioritizaci 
jednotlivých kroků,  

g) popis konfrontace navrhovaných úprav se situací současně platné územně 
plánovací dokumentace, generelu nebo plánu územního systému 
ekologické stability, nebo krajinného plánu (pokud tyto dokumenty 
existují), 

h) doporučení pro další postup žadatele, obsahující návrhy na aktualizaci či 
pořízení územně-plánovací dokumentace nebo územně-plánovacích 
podkladů, 

i) odhad potřebných finančních nákladů pro všechny fáze budoucího 
postupu, včetně návrhu projektových záměrů pro financování z fondů 
Evropské unie či jiných dotačních programů, (musí být zahrnuty jak 
pořizovací náklady projektové dokumentace, výsadeb, tak i odhad 
ročních nákladů na údržbu stávajících i nově navrhovaných ploch 
zeleně), 

j) kulturně-historická analýza území apod. (pouze v odůvodněných 
případech),  

k) seznam podkladů použitých pro zpracování studie, 

8.2 výkresová a mapová část:  
a) celková situace stávajícího stavu systému zeleně a přírodě blízkých ploch 

v řešeném území sídla či v zájmovém území zeleného prstence, včetně 
zákresu významných limitů jeho využití, potřebné průzkumy a rozbory, 

b) koncepce navrhovaných úprav systému zeleně či zeleného prstence, 
včetně etapizace a prioritizace prováděných opatření  

c) zákres návrhu na aktualizaci, doplnění či pořízení územně plánovací 
dokumentace nebo územně plánovacích podkladů, zákres návrhu na 
doplnění generelu nebo plánu územního systému ekologické stability, 
nebo krajinného plánu (pokud tyto dokumenty existují),  
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d) grafické podklady postihující specifické aspekty řešení (kompoziční 
řešení včetně vazeb a os na širší okolí),  

8.3 fotodokumentace:  
ortofotomapy, dokumentace krajinných hodnot, 

8.4 dokladová část: 
a) souhlasné vyjádření příslušného orgánu státní správy ochrany přírody 

(především v případě odchylky navrhovaných úprav od generelu nebo 
plánu územního systému ekologické stability, nebo pokud část řešené 
lokality, nebo celá řešená lokalita leží v biotopu zvláště chráněného 
druhu, ve zvláště chráněném území nebo území soustavy NATURA 
2000),  

b) vyjádření příslušného orgánu památkové péče (je-li k tomu důvod).  

c) zápis z veřejného projednání studie proveditelnosti či její pracovní 
varianty (veřejné zasedání zastupitelstva apod.), pokud takové zasedání 
proběhlo. 

Článek 5 

Podmínky pro uvolňování a vyúčtování finančních prostředků 

1. Finanční prostředky poskytované podle této směrnice jsou účelově vázány 
v rozpočtu ministerstva. Poskytování finančních prostředků podléhá regulačním 
opatřením pro čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2007, pokud 
o nich rozhodne vláda nebo Ministerstvo financí. 

2. Finanční prostředky lze využít k úhradě maximálně do 80% výše nákladů na 
pořízení studií, průzkumů a analýz uvedených v článku 2 této směrnice. Je-li 
příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty, nelze prostředky použít na 
úhradu této daně. 

3. Finanční prostředky na Program lze použít pouze do 30. listopadu 2007, resp. do 
data, které se stanoví v rozhodnutí dle článku 7 této směrnice. 

Článek 6 

Způsob podávání žádosti 

Žádost o poskytnutí finančních prostředků na pořízení studie v rámci Programu přijímá 
ministerstvo na formuláři uvedeném v příloze č. 1 této směrnice. Žádosti jsou přijímány 
do 31. března 2007. Rozhodující je datum na razítku převzetí podatelnou ministerstva. 
Ředitel odboru ekologie lidských sídel a člověka ministerstva (dále jen „odbor”) může 
prodloužit termín pro příjem žádostí. 

Článek 7 

Rozhodování o žádosti 

1. Žádosti zpracovává odbor. 
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2. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků posuzuje ředitel odboru ve spolupráci s 
Poradní skupinou pro pomoc při rozhodování o přidělení prostředků k Programu 
(dále jen „Poradní skupina”), kterou jmenuje. Poradní skupina se ve své činnosti 
řídí statutem Poradní skupiny. Žádosti, které mají věcné nebo formální nedostatky, 
se vracejí žadateli k opravě nebo doplnění. Žádosti, které neodpovídají předmětu 
podpory, jsou zamítnuty. 

3. O přidělení podpory a o její výši rozhoduje ředitel odboru s přihlédnutím ke 
stanovisku Poradní skupiny. Pokud se ředitel odboru od stanoviska poradní 
skupiny odchýlí, je povinen své rozhodnutí podrobněji rozvést ve zdůvodnění 
rozhodnutí. Vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 3 této směrnice. Na tento a 
další postupy podle této směrnice se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád. Ředitel odboru vydá rozhodnutí nebo zamítne žádost ve lhůtě do 60 dní od 
ukončení příjmu žádostí a vyrozumí žadatele o výsledku žádosti. 

4.  V případě zamítnutí žádosti se žádost vrací žadateli se zdůvodněním zamítavého 
stanoviska. 

Článek 8 

Způsoby uvolňování a vyúčtování finančních prostředků 

1. Na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory z Programu jsou finanční prostředky 
v přiznané výši uvolňovány v souladu s platnými rozpočtovými pravidly a v 
závislosti na typu žadatele takto: 

1.1 Pro žadatele, kterými jsou obce, popř. jiné organizační složky územně 
samosprávných celků či příspěvkové organizace krajů, statutární města a 
hlavní město Praha, převodem na základě platebního příkazu, podepsaného 
ředitelem odboru, z příslušného výdajového účtu ministerstva na účet 
žadatele prostřednictvím kraje9 - pokud bude příjemcem podpory přímo kraj, 
pak na účet kraje. 

1.2 Pro ostatní právnické a fyzické osoby převodem na základě platebního 
příkazu, podepsaného ředitelem odboru, z příslušného výdajového účtu 
ministerstva na účet žadatele. 

2. Vyúčtování poskytnuté podpory se provádí dle podmínek uvedených v rozhodnutí, 
sepsáním a podpisem Protokolu o předání a převzetí dokumentace k opatřením 
v rámci Programu péče o urbanizované prostředí, pro něž byly přiznány finanční 
prostředky, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 této směrnice. Součástí vyúčtování 
je též předání originálů účetních dokladů o úhradě nákladů na pořízení předané 
studie, jakož i kopie smlouvy o dílo, uzavřené mezi příjemcem finančních 
prostředků a zhotovitelem studie. Při závěrečném vyúčtování finančních 
prostředků odbor sepíše protokol o předání a převzetí jedné úplné sady studie. 
Příjemce finančních prostředků je povinen vypracovat a potvrdit podklad pro 
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2007 na tiskopise odpovídajícím 
jeho právní formě.10 

3. Správcem dílčího rozpočtu pro Program péče o urbanizované prostředí je odbor 
ekologie lidských sídel a člověka a  uvolňování finančních prostředků na 

                                                           
9 § 19 odst. 2 zákona č.  218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
10  Vzor uvedený v příloze vyhlášky č. 551/2004 Sb. 
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jednotlivé projekty zabezpečuje odbor rozpočtu na základě pokynu od odboru 
ekologie lidských sídel a člověka. 

Článek 9 

Kontrola a sankce 

1. Odbor odpovídá za průběžnou kontrolu využití přidělených finančních prostředků 
u jejich příjemců během prací na studii a za kontrolu kvality jejich práce.  

2. Odbor kontroluje, zda příjemce finančních prostředků: 

2.1 v termínu stanoveném v rozhodnutí provedl konečné vyúčtování přidělených 
finančních prostředků11, 

2.2 prostředky, které nevyčerpal, popř. nevynaložil v souladu s podmínkami 
rozhodnutí, vrátil na účet ministerstva u České národní banky. 

4. Při provádění kontroly se odbor řídí zákonem o finanční kontrole12. 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu a platí pro rok 2007. 

2. Zrušuje se směrnice MŽP č. 1/2006, pro rok 2006 k Programu péče o 
urbanizované prostředí.  

Odborný gestor: odbor ekologie lidských sídel a člověka 

Zpracovatel: Ing. arch. Markéta Alexová 

RNDr. Martin Bursík 
ministr 

Přílohy:  

1. Vzor žádosti o poskytnutí finančních prostředků na pořízení studie proveditelnosti opatření v rámci 
Programu péče o urbanizované prostředí pro rok 2007 

2. Vzor čestného prohlášení 
3. Vzor rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2007 

z Programu péče o urbanizované prostředí 
4. Vzor protokolu o předání a převzetí dokumentace v rámci Programu péče o urbanizované prostředí 

pro rok 2007, pro něž byly přiznány finanční prostředky 
5. Vzor souhlasu  se zveřejněním identifikace žadatele  v Centrální evidenci dotací (CEDR) 
                                                           

11  Vyhláška č.551/2004 Sb. kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním     
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 

12  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční  kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
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