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Rada města Milevska 
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Informace k záměru vybudování parkovišť za pomoci dotačních prostředků OPŽP 

 

 

Důvodová zpráva 

V souvislosti s požadavkem zjistit možnosti získání dotace na vybudování parkovišť v lokalitě 

před 2. ZŠ, v ulici Pod Stadionem a Kpt. Nálepky byly OISM sledovány vyhlašované výzvy. 

V únoru 2019 byla vyhlášena 119. výzva (od 4. února 2019 do 13. ledna 2020) Operačního 

programu Životní prostředí (dále OPŽP), která, mimo jiné, podporuje budování propustných 

zpevněných parkovacích ploch bez ohledu na to, jaká plocha před tím v místě realizace byla. 

Dřívější výzvy podporovaly pouze výměnu nepropustných parkovacích ploch za propustné. 

Tento dotační program podporuje pouze náklady na vybudování parkovacích stání, tedy 

odstranění stávajícího povrchu za povrch nový, případně vybudování nového povrchu, pokud 

tam zatím parkoviště není, tam kde fakticky budou vozy parkovat. Veškeré další náklady typu 

osvětlení, chodníky, ozelenění, výměna kanalizace, chráničky atd., pokud to přímo nesouvisí 

s parkovacími plochami není uznatelné. Zjistit případnou výši dotace lze tedy pouze na základě 

zpracovaných projektových dokumentací a položkového rozpočtu, a to v souladu s požadavky 

vyhlášené výzvy. V květnu 2019 byly podepsány smlouvy na zpracování projektových 

dokumentací. Zpracované projektové dokumentace (bez zapracování stanovisek dotčených 

orgánů) včetně předpokládaného rozpočtu byly předány v říjnu 2019. Následně byly 

dokumentace posouzeny, odborníkem na zpracování tohoto typu žádostí o dotace, z pohledu 

uznatelnosti a neuznatelnosti předpokládaných nákladů. Při posuzování dokumentací bylo 

zjištěno, že pro vlastní podání žádosti o dotaci a přesné určení výše dotace, bude nutné 

rozklíčovat podrobně jednotlivé položky rozpočtu (např. přesně na cm oddělit plochy pro 

parkování od ploch na chodníky a úpravy komunikací, vyčlenit z rozpočtu přímo související 

náklady, jak je popisováno výše) a toto zanést i do projektových dokumentací, což je pro 

projektanty a rozpočtáře velmi časově náročné. S takto upravenou dokumentací lze teprve 

následně pracovat a připravit podklady pro podání žádosti. Vzhledem k nedostatku času a 

pracovní vytíženosti projektantů, rozpočtářů, ale i projektových manažerek OISM není možné 

podat žádost do doby ukončení stávající výzvy, to je do 13. ledna 2020, ale je možné využít 

připravovanou 144. výzvu OPŽP, která bude vyhlášena 3. února 2020 a ukončena 11.01.2021. 

V této době bude i dostatek času jak na podrobné rozklíčování výše uznatelných a 

neuznatelných nákladů, ale i na rozhodnutí, zda vůbec vybudování parkovišť řešit dotační 

cestou za předpokladu splnění všech podmínek pro získání dotace a jejich 5letá udržitelnost. 

Dotace je pouze do výše 30% z uznatelných nákladů a z velmi hrubých odhadů vyplývá, že 

z předpokládaného rozpočtu na parkoviště u 2. ZŠ ve výši 6,5 mil. Kč lze získat dotaci ve výši 

cca 1 mil. Kč. Na vybudování parkoviště v ulici Kpt. Nálepky jsou odhadovány náklady ve výši 

4,5 mil. Kč a předpokládaná dotace se pohybuje ve výši cca 900tis. Kč. Zpracovaná projektová 

dokumentace na parkoviště v ulici Pod Stadionem ukázala, že na vybudování tohoto parkoviště 

nelze uplatnit dotaci, nelze splnit dotační podmínky. 

Dle smlouvy o dílo má být projektová dokumentace včetně stavebního povolení odevzdána do 

15.12.2019 u všech parkovišť, pokud nedojde ke zdržení, které není zaviněné zhotovitelem 

projektové dokumentace a je prokazatelně doloženo. Jedná se konkrétně o vydání vyjádření a 

závazných stanovisek jednotlivých dotčených orgánů, které podle zákona může trvat až 30 dní. 

V případě záporných stanovisek a výhrad k projektové dokumentaci je nutné dokumentaci 

upravit podle stanovisek a znovu předložit k odsouhlasení dotčenému orgánu což znovu může 

trvat až 30 dní. V tom případě se termín dokončení, tedy odevzdání projektové dokumentace 

s pravomocným stavebním povolením posouvá o dobu nezaviněného zdržení. 
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Parkoviště před 2.ZŠ je hotové, finální projektová dokumentace je odevzdána se všemi 

vyjádřeními a závaznými stanovisky. Dodělává se položkový rozpočet a je zažádáno o společné 

povolení. 

Parkoviště Pod Stadionem a Kpt. Nálepky čeká na poslední vyjádření, závazná stanoviska a 

opětovná závazná stanoviska. Hrubopis dokumentace je odevzdán i s hrubým položkovým 

rozpočtem. Po obdržení všech stanovisek bude finální projektová dokumentace odevzdána 

s položkovým rozpočtem a bude zažádáno o společné povolení. 

Předpokládána doba pro vydání společného povolení od podání žádosti se předpokládá mezi    

2-3 měsíci. 
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