
1 

 

Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  4        dne 03.02.2020                                   OISM042014R 

Žádost o dotaci – parkoviště v ul. Kpt. Nálepky 

 

Důvodová zpráva 

 

Rada města byla na svém jednání dne 02.12.2019 informována o přípravě podkladů záměru 

vybudování parkovišť pro možné podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní 

prostředí. Jednalo se o parkoviště v lokalitě před 2. ZŠ, v ulici Pod Stadionem a v ulici Kpt. 

Nálepky. Na řešení těchto lokalit jsou vypracovány projektové dokumentace a probíhá proces 

vydání stavebního povolení. Dotační program je primárně zaměřen na zadržováním srážkových 

vod v intravilánu a s tím související možnost částečné dotační podpory při budování 

propustných parkovacích ploch. Projektem musí být vždy řešeno zadržování srážkových vod 

přímo v místě budovaného parkoviště, parkovací plochy musí být vybudovány z propustných 

povrchů, veškeré další plochy parkoviště, či přístupová komunikace budovaná z nepropustných 

povrchů, jsou potom nezpůsobilým výdajem.  

Abychom zjistili, zda připravované projekty budou z pohledu poskytovatele dotace přijatelné, 

vzhledem k možnému technickému řešení jednotlivých parkovišť, vyplývající ze zpracovaných 

projektových dokumentací, zúčastnili jsme se v polovině ledna jednání na Státním fondu 

životního prostředí. Z výše jmenovaných projektů bohužel splňuje dotační podmínky pouze 

projekt „Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky“.  

Předpokládané rozpočtované náklady tohoto projektu jsou ve výši 4 900tis. Kč včetně DPH.  

Jelikož v současné době probíhá proces stavebního řízení, nejsme schopni odhadnout výši 

způsobilých výdajů, která je závislá na tom, zda bude povrch celého parkoviště řešen 

propustnými materiály nebo z důvodu bezbariérovosti zůstane středová komunikace parkoviště 

z nepropustných materiálů. Tyto otázky budou řešeny právě v procesu stavebního řízení. Z 

hrubých odhadů potom lze předpokládat způsobilé výdaje ve výši 2mil. Kč – 3,7mil. Kč, z toho 

potom je možno získat dotaci ve výši 30%, to je 600tis. Kč  - 1 100tis. Kč. 

Výzva pro podávání žádostí bude otevřena od 03.02.2020 do 11.01.2021. Žádost o dotaci se 

musí podat včetně pravomocného stavebního povolení. Předpoklad podání žádosti, vzhledem 

k probíhajícímu stavebnímu řízení, je začátek května 2020. Informaci o tom, jak jsme byli 

úspěšní se žádostí o dotaci můžeme mít nejdříve v září 2020. Podmínky pro získání dotace 

umožňují zahájit realizaci akce před podáním žádosti o dotaci. 

Podání žádosti o dotaci na projekt „Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky“ bude probíhat vlastními 

silami, tudíž nemá dopad na rozpočet. Vlastní realizace akcí budování parkovišť bude ale nutné 

následně řešit rozpočtovou změnou. 

 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Jaroslava Procházková, 27.01.2020 

 


