








































3D Vizualizace – Multifunkční objekt 
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3D Vizualizace – areál 
 

 

 

 

 

 
 

Sportovně rekreační areál 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sportovní areál 





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet JKSO 
Objekt SKP 

Machová, par. č. 105/3 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek

Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 021 293 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 2 590 869 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 4 612 162 Zařízení staveniště 1,60% 73 795

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 4 612 162 Ostatní náklady neuvedené 2,60% 119 916

4 612 162 Ostatní náklady celkem 193 711
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Bc.Petr Aberle Jméno : Jméno :

Datum : 27.11.2012 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

4 805 873 Kč
961 175 Kč

0 Kč
0 Kč

5 767 048 Kč

 Sportovně rekreační areál

Bc.Petr Aberle
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 Sportovně rekreační areál Rozpočet :
 Machová, par. č. 105/3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 478 811 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 24 488 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 6 580 0 0 0 0
44 Zastřešení 25 000 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy 116 160 0 0 0 0
5 Komunikace 385 647 0 0 0 0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 767 657 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 200 000 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 16 950 0 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 1 890 869 0 0 0
799 Ostatní 0 700 000 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 021 293 2 590 869 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 4 612 162 0
Oborová přirážka 0 0,0 4 612 162 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 4 612 162 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 4 612 162 0
Zařízení staveniště 0 1,6 4 612 162 73 795
Provoz investora 0 0,0 4 612 162 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 4 612 162 0
Rezerva rozpočtu 0 2,6 4 612 162 119 916

CELKEM VRN 193 711

Stavba :
Objekt : Sportovně rekreační areál
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 Sportovně rekreační areál Rozpočet:
 Machová, par. č. 105/3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 131311700 Jámy stožárů veřej osvětlení kus 14,00 200,00 2 800,00
2 162303111 Vodorovné přemíst.odkopávky do 500 m m3 120,00 357,00 42 840,00
3 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - původní zabény m3 645,00 70,20 45 279,00
4 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 3 331,98 15,90 52 978,48

6 140,80

6 092,03

6 002,71

5 818,54

5 225,97

4 103,97

4 000,57

37 384,59

3 331,98

5 182001131 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 3 331,98 35,50 118 285,29
6 183204114 Výsadba skalniče a trvalek - Ježatky kus 48,00 100,00 4 800,00
7 184004211 Výsadba sazenic stromů do 60 cm, jamka D 35/hl. 35 kus 65,00 110,00 7 150,00
8 1R.1500 Ježatec kus 48,00 60,00 2 880,00
9 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 1kg, exclusive

kg 83,00 123,62 10 260,46
10 02650086 Javor - kapadocký kus 65,00 465,75 30 273,75
11 58152190 Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském h Písek 

jemný + doprava m3 133,72 1 206,00 161 263,91

Celkem za 1 Zemní práce 478 810,89

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
12 111201501 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 8,00 465,00 3 720,00
13 112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 8,00 321,00 2 568,00
14 181101103 Úprava terénu, bez zhutnění m2 2 000,00 9,10 18 200,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 24 488,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 275316121 Základ.patky z betonu prostého vodo. B 20 - osvětlení m3 2,00 3 290,00 6 580,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 6 580,00

Díl: 44 Zastřešení
16 44R.0100 Zastešení pískoviště síťovinou, dřevěná kce dodávka + 

montáž soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

Celkem za 44 Zastřešení 25 000,00

Díl: 46 Zpevněné plochy
17 R.1200 Multifunkční hřiště - Conipur SP povrch m2 105,60 1 100,00 116 160,00

Celkem za 46 Zpevněné plochy 116 160,00

Díl: 5 Komunikace
18 593111111 Dlažba tvarovaná Magnolia tl. 4 cm přírodní vnější 

komunikace m2 100,62 901,00 90 658,62
19 596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm vniřní 

komunikace m2 592,57 214,50 127 106,27
20 596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm vnější 

komunikace m2 100,62 214,50 21 582,99
21 59245016 Dlažba tvarovaná Magnolia tl 4 cm přírodní vnitřní 

komunikace m2 592,57 246,89 146 299,61

Celkem za 5 Komunikace 385 647,48

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací

Začátek provozního součtu

6468-327,2

6140-47,97

6092-89,29

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Sportovně rekreační areál

6002,71-184,17

5818,54-592,57

5225,97-1122

4103,97-103,4

Konec provozního součtu

Konec provozního součtu

4000,57-668,59

Začátek provozního součtu

0
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 Sportovně rekreační areál Rozpočet:
 Machová, par. č. 105/3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Sportovně rekreační areál

22 57R.0100 Asfaltový koberec - příjezdová komunikace m2 184,17 1 950,00 359 131,50
23 57R.0200 Asfaltový koberec - parkoviště m2 209,50 1 950,00 408 525,00

Celkem za 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 767 656,50

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
24 9R.0100 Bourací práce přes započetím terénních úprav soubor 1,00 200 000,00 200 000,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 200 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
25 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 6,00 2 825,00 16 950,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 16 950,00

Díl: 725 Zařizovací předměty
26 725R.0200 Dětské hřiště - pískoviště, kompletizace + písek kus 1,00 23 800,00 23 800,00
27 725R.0900 Multifunkční hřiště - Fotbalové branky 3 x 2m 1m výlož kus 2,00 28 335,00 56 670,00
28 725R.2300 Domeček se skluzavkou - rozhledna, montáž kompl. 1,00 5 130,00 5 130,00
29 725R.2400 Kreslící tabule se stříškou kompl. 1,00 3 110,00 3 110,00
30 936104211 Mtž odpadkový koš do bet patky kus 11,00 100,00 1 100,00
31 936124113 Mtž lavičky, volné položení kus 10,00 120,00 1 200,00
32 725R.0100 Lavička VBRO-16 s opěradlem kus 10,00 3 180,00 31 800,00
33 725R.0100 Víceúčelová tribuna kompletí dodávka vč. ukotvení kompl. 1,00 360 000,00 360 000,00
34 725R.0200 Stojan FOCA na 6 kol - lak kus 2,00 6 983,00 13 966,00
35 725R.0300 Dštské hřiště - Lanová pyramida DINO 1 kus 1,00 371 548,00 371 548,00
36 725R.0300 Dětské hřiště - kolotoč + montáž soubor 1,00 22 000,00 22 000,00
37 725R.0400 Dětské hřiště Dětský cirkus - provedení douglaska kus 1,00 218 528,00 218 528,00
38 725R.0500 Parkur Haiger- Ručkovací lana-bez sloupků kus 6,00 3 200,00 19 200,00
39 725R.0600 Domeček se skluzavkou a vlnkovým nástupem kus 1,00 68 780,00 68 780,00
40 725R.0700 Domeček se skluzavkou - rozhledna kus 1,00 45 750,00 45 750,00
41 725R.0800 Kreslící tabule se stříškou kus 2,00 16 080,00 32 160,00
42 725R.1000 Multifunkční hřiště - Fotbalová střídačka - typ Champion kus 2,00 35 000,00 70 000,00
43 725R.1100 Mulitifunkční hřiště Osvětlení víceúčelového hřiště - po 

krajskou soutě kus 4,00 60 000,00 240 000,00
44 725R.1700 Dětské hřiště - Lanová pyramida DINO 1, montáž kompl. 1,00 60 089,00 60 089,00
45 725R.1900 Stojan FOCA na 6 kol - lak, montáž kompl. 1,00 1 200,00 1 200,00
46 725R.2000 Dětský cirkus - provedení douglaska, montáž kompl. 1,00 27 790,00 27 790,00
47 725R.2100 Parkur Haiger- Ručkovací lana-bez sloupků, montáž kompl. 1,00 800,00 800,00
48 725R.2200 Domeček se skluzavkou a vlnkovým nástupem, montáž kompl. 1,00 9 580,00 9 580,00
49 725R.2500 Multifunkční hřiště - Fotbalová střídačka - typ champion, 

montáž kompl. 1,00 500,00 500,00
50 31673530 Stožár osvětlovací uliční kus 14,00 8 952,73 125 338,22
51 55149031 Koš ALAN - 30 litrů, modřín kus 11,00 4 532,98 49 862,78
52 55395101.A Zábradlí ocelové, dodávka + montáž m 136,00 227,70 30 967,20

Celkem za 725 Zařizovací předměty 1 890 869,20

Díl: 799 Ostatní
53 799R.0100 Ostatní nespecifikovatelné práce soubor 1,00 500 000,00 500 000,00
54 799R.1300 Multifunkční hřiště - kompletizace soubor 1,00 100 000,00 100 000,00
55 799R.1400 Dětské hřiště - kompletizace soubor 1,00 100 000,00 100 000,00

Celkem za 799 Ostatní 700 000,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet JKSO 
Objekt SKP 

Machová, par. č. st. 209 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek

Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 665 387 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 2 203 008 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 335 000 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 5 203 395 Zařízení staveniště 1,60% 83 254

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 5 203 395 Ostatní náklady neuvedené 2,60% 135 288

5 203 395 Ostatní náklady celkem 218 543
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Bc.Petr Aberle Jméno : Jméno :

Datum : 27.11.2012 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

5 421 937 Kč
1 084 388 Kč

0 Kč
0 Kč

6 506 325 Kč

Multifunkční objekt v obci Machová

Bc.Petr Aberle
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 Multifunkční objekt v obci Machová Rozpočet :
 Machová, par. č. st. 209

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 11 121 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 30 426 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 283 531 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 653 462 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 27 350 0 0 0 0
42 Vodorovné nosné konstrukce 210 742 0 0 0 0
43 Schodiště 150 000 0 0 0 0
44 Zastřešení 75 600 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 249 634 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 666 015 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 45 708 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 88 636 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 11 880 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 35 982 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 29 307 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 937 516 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 100 000 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 80 000 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 85 000 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 412 856 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 200 000 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 102 309 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 590 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 68 514 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 29 423 0 0 0
781 Obklady keramické 0 157 492 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 300 000 0
M99 Ostatní práce "M" 0 0 0 35 000 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 125 300 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 665 387 2 203 008 0 335 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 4 868 395 0
Oborová přirážka 0 0,0 4 868 395 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 4 868 395 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 4 868 395 0
Zařízení staveniště 0 1,6 5 203 395 83 254
Provoz investora 0 0,0 5 203 395 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 5 203 395 0
Rezerva rozpočtu 0 2,6 5 203 395 135 288

CELKEM VRN 218 543

Stavba :
Objekt : Objekt DP
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 Multifunkční objekt v obci Machová Rozpočet:
 Machová, par. č. st. 209

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 122101401 Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 m3 53,35 69,10 3 686,49
2 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 53,35 77,80 4 150,63
3 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 53,35 35,50 1 893,93
4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,80 70,20 1 389,96

Celkem za 1 Zemní práce 11 121,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

5 564251111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 132,00 113,00 14 916,00
6 564251111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm (Terasa 

1) m2 47,97 113,00 5 420,61

47,97

47,97

7 564251111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm (Terasa 
2) m2 89,29 113,00 10 089,77

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 30 426,38
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

8 271571112 Polštář rýh základových ze štěrkopísku netříděného m3 5,34 873,00 4 661,82
9 273311126 Základ deska prostý beton C20/25 m3 22,75 2 820,00 64 155,00
10 273311126 Základ deska prostý beton C20/25 (Terasa 1) m3 4,80 2 820,00 13 527,54

4,80

4,80

11 273311126 Základ deska prostý beton C20/25 (Terasa 2) m3 8,93 2 820,00 25 179,78

8,93

8,93

12 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení bednící materiál 
prkna m2 10,68 314,00 3 353,52

13 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 10,68 81,50 870,42
14 273362021 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI 

5/150/150 (2*3m), 12,63kg/ks t 0,32 18 860,00 5 954,10
15 274311126 Základ pás/práh prostý beton C20/25 m3 53,35 2 820,00 150 447,00
16 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál 

prkna m2 39,04 312,50 12 200,00
17 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 39,04 81,50 3 181,76

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 283 530,94
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 311231114 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 

30 cm m3 8,00 4 160,00 33 280,00
19 311271175 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 10 cm, zdění včetně 

dodávky P2-500 (10 x 24,9 x 59,9 cm)  m2 297,60 650,00 193 440,00
20 311271176 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 15 cm, zdění včetně 

dodávky P2-500 (15x24,9x59,9 cm) m2 43,40 750,00 32 550,00
21 311271177 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm, zdění včetně 

dodávky P2-400 (30x24,9x59,9 cm) m2 155,25 850,00 131 962,50
22 59531020 Tvárnice Ytong hladké P4-500 49,9x24,9x30 cm m3 46,58 2 948,83 137 341,76

46,58

23 59533002 Příčkovka přesná Ytong P2-500 59,9x24,9x10 cm m3 29,76 3 475,04 103 417,19
24 59533004 Příčkovka přesná Ytong P2-500 59,9x24,9x15 cm m3 6,51 3 298,04 21 470,24

6,51

6,51

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 653 461,69
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
25 273311124 Prostý beton C12/15, podlaha přístavba m3 10,56 2 590,00 27 350,40

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 27 350,40
Díl: 42 Vodorovné nosné konstrukce

Terasa:4,1*11,7

Mezisoučet

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Objekt DP

155,25*0,3

43,4*0,15

Mezisoučet

Terasa:4,1*11,7*0,1

Mezisoučet

89,29*0,1

Mezisoučet
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 Multifunkční objekt v obci Machová Rozpočet:
 Machová, par. č. st. 209

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Objekt DP

26 317121101 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky 
NOP II/4/23 (30 x 24,9 x 130 cm) kus 2,00 380,00 760,00

27 317121101 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky 
NEP 10 (10 x 24,9 x 125 cm) kus 19,00 347,50 6 602,50

28 317121102 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky 
 NOP III/4/22 (30 x 24,9 x 150 cm) kus 6,00 426,00 2 556,00

29 317121102 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky 
NOP VI/4/17 (30 x 24,9 x 225 cm) kus 2,00 520,00 1 040,00

30 317121102 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky 
NOP IV/2/23 (30x24,9x175 cm) kus 16,00 426,00 6 816,00

31 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně 
dodávky profilu U č.12 t 0,69 18 327,00 12 663,96

32 953981105 Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule 
materiál+práce kus 27,00 222,50 6 007,50

33 R.2000 Stropy RECTOR - (rectobeton) m2 151,70 850,00 128 945,00
34 59321887 Překlad nosný NOP IV/4/23 (174x24,9x30 cm) kus 16,00 1 553,10 24 849,60
35 59534170 Překlad nosný NOP II/4/23 (30 x 24,9 x 130 cm) kus 2,00 1 114,20 2 228,40
36 59534171 Překlad nosný NOP III/4/22 (30 x 24,9 x 150 cm) kus 6,00 1 289,50 7 737,00
37 59534178 Překlad nosný NOP VI/4/17 (30 x 24,9 x 225 cm) kus 2,00 1 946,45 3 892,90
38 59534180 Překlad nosný NEP 10 (10 x 24,9 x 125 cm) kus 19,00 349,62 6 642,78

Celkem za 42 Vodorovné nosné konstrukce 210 741,64
Díl: 43 Schodiště
39 R.0700 Zhotovení rampy, schodů, zábradlí + montáž, keramická 

dlažba Soubor 1,00 150 000,00 150 000,00

Celkem za 43 Schodiště 150 000,00
Díl: 44 Zastřešení
40 273121111 Membrána EPDM kaučuková m2 360,00 210,00 75 600,00

Celkem za 44 Zastřešení 75 600,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
41 611421122 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká + práce m2 282,08 183,00 51 620,64
42 612421626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 872,96 192,00 167 608,32

872,96

43 R.0900 malování + materiál m2 614,25 49,50 30 405,38

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 249 634,34
Díl: 64 Výplně otvorů
44 648991111 Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně 

dodávky parapetní desky Lignodur š. 150 mm m 62,70 684,00 42 886,80

20,80

2,25

1,80

6,50

31,35

45 766621012 Mtž okno plastové zeď m 149,29 80,00 11 943,20
46 766660001 Mtž dveře -90cm 1kř oc zárubeň (vnější) m 3,60 240,00 864,00

1,80

1,80

47 766660002 Mtž dveře 100cm- 1kř oc zárubeň m 2,00 560,00 1 120,00

2,00

48 766660131 Mtž dveře vnitřní -80 1kř zárubeň obložková kus 14,00 556,00 7 784,00
49 766660162 Mtž dveře 60- 1kř zárubeň obložková kus 10,00 800,00 8 000,00
50 55345503 Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm + dodávka

kus 2,00 10 562,18 21 124,36
51 55345504 Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 100x197 cm + 

dodávka kus 1,00 19 665,00 19 665,00

(4,4*3,1)*64

20,8+2,25+1,8+6,5

0,9*2

0,9*2

1*2

1,3*16

1,125*2

0,9*2

1,3*5
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 Multifunkční objekt v obci Machová Rozpočet:
 Machová, par. č. st. 209

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Objekt DP

52 55345563 Dveře požární 2kř.-45 min EI 45 DP1 (100 x 200, 50 x 200) + 
dodávka m2 3,00 21 010,50 63 031,50

3,00

53 61143050 Okno plastové jednodílné 120 x 87 cm + dodávka m2 1,95 6 192,00 12 074,40
54 61143051 Okno plastové jednodílné 90 x 87 cm + dodávka m2 1,56 6 192,00 9 659,52
55 61143071 Okno plastové jednodílné 130 x 160 cm + dodávka m2 33,28 6 192,00 206 069,76
56 61143076 Okno plastové jednodílné 130 x 87 cm + dodávka m2 5,65 6 192,00 34 984,80
57 61143087 Okno plastové jednodílné 267,5 x 250 cm + dodávka m2 6,69 6 192,00 41 409,00

6,69

58 61143090 Vstupní sestava 219 x 250 cm + dodávka (dveře 100x200 , 
50x200) m2 5,48 8 256,00 45 201,60

5,48

59 61160101 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé kus 10,00 859,66 8 596,60
60 61160103 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé kus 14,00 1 238,40 17 337,60
61 61181250 Zárubeň rámová pro vnitřní dveře 1kříd. 60x197 cm kus 10,00 1 857,60 18 576,00
62 61181252 Zárubeň rámová pro vnitřní dveře 1kříd. 80x197 cm kus 14,00 2 270,40 31 785,60
63 61187156 Přechod dveřní délka 80 cm + práce kus 14,00 2 662,56 37 275,84
64 61187176 Přechod dveřní délka 60 cm + práce kus 10,00 2 662,56 26 625,60

Celkem za 64 Výplně otvorů 666 015,18
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
65 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 362,76 54,70 19 842,97

362,76

362,76

66 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 362,76 38,00 13 784,88

362,76

67 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 362,76 33,30 12 079,91

362,76

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 45 707,76
Díl: 96 Bourání konstrukcí
68 120901101 Bourání konstrukcí cihelných na maltu vápennou (vnitřní 

příčky) m3 27,90 1 166,00 32 531,40
69 120901101 Demontáž stávajících vedení (trub.)(el.)(zařízení) soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
70 120901121 Bourání konstrukcí z prostého betonu m3 6,50 4 465,00 29 022,50
71 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchýc pl. 2 m2 m2 22,68 180,00 4 082,40
72 R.0300 demontáž dveří s ocelovými zárubněmi Soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
73 R.10000 Vytrhání původní el. instalace, trubek, odpadů Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 88 636,30
Díl: 97 Prorážení otvorů
74 971012200 Bourání otv zdi c CP, tl 30cm m3 30,00 280,00 8 400,00
75 979083111 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t 60,00 58,00 3 480,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 11 880,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
76 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m t 1,00 4 500,00 4 500,00
77 998983125 Přesun hmot demolice mechan do 42m t 43,21 150,00 6 481,50
78 R.1100 Přesun jiných materiálů na staveništi Soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 35 981,50
Díl: 711 Izolace proti vodě
79 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

asfaltový lak ve specifikaci m2 151,70 7,80 1 183,26
80 711131101 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 2 vrstvy - 

asfaltový pás ve specifikaci m2 151,70 11,90 1 805,23
81 11163450.A ALP M lak asfaltový penetrační po 9 kg kus 14,00 335,14 4 691,96
82 62843015 Pás asfaltový natavitelný GG 50 K Barutekt tl.4 mm m2 151,70 142,56 21 626,35

1,5*2

2,675*2,5

2,190*2,5

90,69*4

Mezisoučet

90,69*4

90,69*4
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 Multifunkční objekt v obci Machová Rozpočet:
 Machová, par. č. st. 209

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Objekt DP

Celkem za 711 Izolace proti vodě 29 306,80
Díl: 713 Izolace tepelné
83 317998111 Zateplení pod parapety tl. 2 cm pouze dodávka+mont m2 9,50 350,00 3 325,00
84 622312121 Zateplovací syst.Capatect, sokl, EPS P tl. 80 mm + materiál + 

práce m2 27,21 1 100,00 29 931,00
85 622421316 Tepelná izolace podlah přístavby - montáž + dodávk m2 145,00 884,00 128 180,00
86 713131152 Fasáda, pěnový polysyten tl. 160 mm + dodávka Mont izolace 

na tmel a hmožd.8 ks/m2, m2 362,80 950,00 344 660,00

362,80

362,80

87 713131153 Zeteplení ostění tl. 20 mm dodávka + montáž m2 15,00 850,00 12 750,00
88 713141111 Izolace tepelná střech tl. 300 mm dodávka + montáž EPS 

100S m2 320,00 450,00 144 000,00
89 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,30 5 000,00 1 500,00
90 28375839 Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x100 mm EPS 70 Z m2 145,00 90,37 13 103,65
91 28375930 Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 20mm m2 9,50 39,11 371,55
92 2837593902 Deska fasád polystyr EPS 70 F tl.160 mm m2 362,80 258,97 93 954,32
93 28376784 Dílec střešní kašír EPS 100S St PYEG200S4 tl.100mm m2 640,00 258,97 165 740,80

Celkem za 713 Izolace tepelné 937 516,31
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
94 R.1200 Vnitřní kanalizace, nová ležetá Soubor 1,00 100 000,00 100 000,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 100 000,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod
95 R.1300 Vnitřní vodovod Soubor 1,00 80 000,00 80 000,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 80 000,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod
96 R.1400 Vnitřní plynovod Soubor 1,00 85 000,00 85 000,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 85 000,00
Díl: 725 Zařizovací předměty
97 R.0400 Vybavení šaten, recepce, společenské místnosti, víceúčelové 

místnosti soubor 1,00 200 000,00 200 000,00
98 R.0600 Závěsné sprchy, vpusti plastové, větrací mřížky soubor 1,00 50 000,00 50 000,00
99 R.2100 Zábradlí terasy dřevěné, nátěr Soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

100 28696705 WC mísa + osazení, kompl. výbava kus 9,00 4 317,60 38 858,40
101 28696706 WC pro osoby s omezenou schopností pohybu (vybavení)

Soubor 1,00 46 260,00 46 260,00
102 55220115.M Vanička sprchová RONDA 90 EX, usazení, odpad, bateri, 

sprchová hlavice kus 4,00 6 734,00 26 936,00
103 64214830 Umyvadlo + montáž + kompl. vybavení kus 5,00 5 610,00 28 050,00
104 64251357 Pisoár keram. , montáž, kompl. dodávka kus 2,00 3 876,00 7 752,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 412 856,40
Díl: 730 Ústřední vytápění
105 R.1500 OT + rozvody + RV + snímače + přidružené vybavení Soubor 1,00 200 000,00 200 000,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 200 000,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
106 764252201 Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 33,70 633,00 21 332,10
107 764252211 Mtž žlab Cu podokapní půlkruh m 33,70 104,00 3 504,80
108 764257701 Oplechování  Ti-Zn m 90,70 400,00 36 280,00
109 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 35,00 25,40 889,00
110 764421291 Demontáž oplechovánbí atik rš. od 330 - 500 mm m 66,60 188,50 12 554,10
111 764530410 Oplechování atik po zateplení poplast ,rš do 500mm m 90,70 304,00 27 572,80
112 998761101 Přesun hmot pro klempířské kce, výšky do 6 m t 0,30 587,00 176,10

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 102 308,90

362,8

Mezisoučet
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 Multifunkční objekt v obci Machová Rozpočet:
 Machová, par. č. st. 209

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Objekt DP

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
113 998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,00 590,00 590,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 590,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
114 771551040 Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 40x40 cm m2 47,97 352,50 16 909,43

47,97

47,97

115 59245141 Dlažba zámková HBB 24x12x6 cm PAROLIN červená + 
práce + dodávka (Terasa 2) m2 89,29 375,96 33 569,47

116 59245142 Dlažba zámková HBB 24x12x6 cm PAROLIN červená + 
práce + dodávka (Terasa 1) m2 47,97 375,96 18 034,80

47,97

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 68 513,69
Díl: 776 Podlahy povlakové
117 776521100 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren 

pouze položení - PVC ve specifikaci m2 61,60 136,00 8 377,60
118 28416013.A Podlahovina PVC Rikett Quarz 600x600 mm tl. 2,5 mm m2 61,60 341,65 21 045,64

Celkem za 776 Podlahy povlakové 29 423,24
Díl: 781 Obklady keramické
119 58384407 Obklad keramický 30/30/1 cm, lepení + lepidlo zaspárování, 

rohové lišty m2 258,71 608,76 157 492,30

134,64

134,64

124,07

124,07

Celkem za 781 Obklady keramické 157 492,30
Díl: M21 Elektromontáže
120 R0200 Demontáž a montáž hromosvodu soubor 1,00 80 000,00 80 000,00
121 R.1500 elektroinstalace + RS + vybavení + vypínače + zásuvky + 

přidružený soubor Soubor 1,00 220 000,00 220 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 300 000,00
Díl: M99 Ostatní práce "M"
122 R.2100 Terénní úpravy okolo objektu (zemina z deponie) Soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
123 R.3100 Práce nezměřitelné a nespecifikované - HZS hod. 100,00 200,00 20 000,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 35 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
124 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 20,00 98,00 1 960,00
125 979082212 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 20,00 362,00 7 240,00
126 979981104 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t t 20,00 5 055,00 101 100,00
127 R0100 Vybourání, odvoz a likvidace stáv., oken a dveří Soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 125 300,00

Terasa:4,1*11,7

Mezisoučet

Terasa:4,1*11,7

Stěny:17*(4,4*1,8)

Mezisoučet

Podlahy:124,07

Mezisoučet
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet JKSO 
Objekt SKP 

Machová, par. č. 105/3 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek

Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 157 472 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 945 262 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 5 102 735 Zařízení staveniště 1,60% 81 644

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 5 102 735 Ostatní náklady neuvedené 2,60% 132 671

5 102 735 Ostatní náklady celkem 214 315
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Bc.Petr Aberle Jméno : Jméno :

Datum : 27.11.2012 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

5 317 050 Kč
1 063 410 Kč

0 Kč
0 Kč

6 380 460 Kč

Sportovní areál

Bc.Petr Aberle
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 Sportovní areál Rozpočet :
 Machová, par. č. 105/3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 264 615 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 19 938 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 7 238 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy 1 541 760 0 0 0 0
5 Komunikace 339 315 0 0 0 0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 767 657 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 200 000 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 16 950 0 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 1 345 262 0 0 0
799 Ostatní 0 600 000 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 157 472 1 945 262 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 5 102 735 0
Oborová přirážka 0 0,0 5 102 735 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 5 102 735 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 5 102 735 0
Zařízení staveniště 0 1,6 5 102 735 81 644
Provoz investora 0 0,0 5 102 735 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 5 102 735 0
Rezerva rozpočtu 0 2,6 5 102 735 132 671

CELKEM VRN 214 315

Stavba :
Objekt : Sportovní areál
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 Sportovní areál Rozpočet:
 Machová, par. č. 105/3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 131311700 Jámy stožárů veřej osvětlení kus 12,00 725,00 8 700,00
2 162303111 Vodorovné přemíst.odkopávky do 500 m m3 80,00 357,00 28 560,00
3 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - původní bazény m3 645,00 70,20 45 279,00
4 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 2 750,34 15,90 43 730,41

6 085,32

6 037,35

5 948,06

5 763,89

5 271,74

4 149,74

4 046,34

37 302,44

2 750,34

5 182001131 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 2 750,34 35,50 97 637,07
6 183204114 Výsadba skalniče a trvalek - Ježatky kus 14,00 100,00 1 400,00
7 184004211 Výsadba sazenic stromů do 60 cm, jamka D 35/hl. 35 kus 52,00 110,00 5 720,00
8 1R.1500 Ježatec kus 14,00 60,00 840,00
9 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 1kg, exclusive

kg 69,00 123,62 8 529,78
10 02650086 Javor - kapadocký kus 52,00 465,75 24 219,00

Celkem za 1 Zemní práce 264 615,26

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
11 111201501 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 8,00 465,00 3 720,00
12 112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 8,00 321,00 2 568,00
13 181101103 Úprava terénu, bez zhutnění m2 1 500,00 9,10 13 650,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 19 938,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 275316121 Základ.patky z betonu prostého vodo. B 20 - osvětlení m3 2,20 3 290,00 7 238,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7 238,00

Díl: 46 Zpevněné plochy
15 46R.0200 Multifunkční hřiště - Conipur SP povrch m2 105,60 1 100,00 116 160,00
16 46R.0200 Tenisové kurty - Conipur SP povrch m2 1 296,00 1 100,00 1 425 600,00

Celkem za 46 Zpevněné plochy 1 541 760,00

Díl: 5 Komunikace
17 593111111 Dlažba tvarovaná Magnolia tl. 4 cm přírodní vnější 

komunikace m2 100,62 901,00 90 658,62
18 596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm vniřní 

komunikace m2 492,15 214,50 105 566,18
19 596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm vnější 

komunikace m2 100,62 214,50 21 582,99
20 59245016 Dlažba tvarovaná Magnolia tl 4 cm přírodní vnitřní 

komunikace m2 492,15 246,89 121 506,91

Celkem za 5 Komunikace 339 314,70

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
21 57R.0100 Asfaltový koberec - příjezdová komunikace m2 184,17 1 950,00 359 131,50
22 57R.0200 Asfaltový koberec - parkoviště m2 209,50 1 950,00 408 525,00

Celkem za 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 767 656,50

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
23 9R.0100 Bourací práce přes započetím terénních úprav soubor 1,00 200 000,00 200 000,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 200 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Začátek provozního součtu

6468-382,68

6085,32-47,97

6037,35-89,29

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Sportovní areál

Konec provozního součtu

4046,34-1296

5948,06-184,17

5763,89-492,15

5271,74-1122

4149,74-103,4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



 Sportovní areál Rozpočet:
 Machová, par. č. 105/3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Sportovní areál

24 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 6,00 2 825,00 16 950,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 16 950,00

Díl: 725 Zařizovací předměty
25 725R.0900 Multifunkční hřiště - Fotbalové branky 3 x 2m 1m výlož kus 2,00 28 335,00 56 670,00
26 725R.1200 Tenisové kurty - kompletní vybavení bez povrchu oplocení do 

výšky 4m, branky, síť soubor 2,00 200 000,00 400 000,00
27 936104211 Mtž odpadkový koš do bet patky kus 6,00 100,00 600,00
28 936124113 Mtž lavičky, volné položení kus 10,00 120,00 1 200,00
29 725R.0100 Lavička VBRO-16 s opěradlem kus 10,00 3 180,00 31 800,00
30 725R.0100 Víceúčelová tribuna kompletí dodávka vč. ukotvení kompl. 1,00 360 000,00 360 000,00
31 725R.0200 Stojan FOCA na 6 kol - lak kus 2,00 6 983,00 13 966,00
32 725R.1000 Multifunkční hřiště - Fotbalová střídačka - typ Champion kus 2,00 35 000,00 70 000,00
33 725R.1100 Mulitifunkční hřiště Osvětlení víceúčelového hřiště - po 

krajskou soutě kus 4,00 60 000,00 240 000,00
34 725R.1900 Stojan FOCA na 6 kol - lak, montáž kompl. 1,00 1 200,00 1 200,00
35 725R.2500 Multifunkční hřiště - Fotbalová střídačka - typ champion, 

montáž kompl. 2,00 500,00 1 000,00
36 31673530 Stožár osvětlovací uliční kus 15,00 8 952,73 134 290,95
37 55149031 Koš ALAN - 30 litrů, modřín kus 6,00 594,72 3 568,32
38 55395101.A Zábradlí ocelové, dodávka + montáž m 136,00 227,70 30 967,20

Celkem za 725 Zařizovací předměty 1 345 262,47

Díl: 799 Ostatní
39 799R.0100 Ostatní nespecifikovatelné práce soubor 1,00 500 000,00 500 000,00
40 799R.1300 Multifunkční hřiště - kompletizace soubor 1,00 100 000,00 100 000,00

Celkem za 799 Ostatní 600 000,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2





 1 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
              Stavebník :  Obec Machová, č.p. 120, 763 01 Machová 
 
 Název stavby   :  Multifunkční objekt v obci Machová 
 
           Místo stavby     :  Machová ,  par č. st. 209 
 
             Druh pozemku    :  p.č. st. 209   
 
          Okres                                   :  Zlínský 
 
 Kraj  :  Jihomoravský 
 
             Objednavatel  :  Obec Machová, Machová 763 01 
            dokumentace                                    
                   
 Účel dokumentace        :  projektová dokumentace pro vydání stavebního    
                                                                  povolení 
 
 Stupeň PD  :  DSP, Příloha č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
  
               Provozovatel stavby   :  Obec Machová, Machová 763 01 
 
 Vypracoval  :  Bc.Petr Aberle 
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B1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

B.1a)   Zhodnocení staveniště 

 

Objekt se nachází na  p.č. st. 209, okolní parcely jsou 106/3, 106/2, 105/3, 503, 110, 

513/1, 111/3, 111/2, 465/1, 502. Stavební parcela spadá do vlastnictví investora - obce. 

Stavební pozemek samotný je rovina svažující se mírně k SV. V okolí stavby se nenachází 

žádné chráněné území ani kulturní památka. Sousední objekty nejsou v majetku investora. 

Stavba nevyžaduje zábor půdy z hlediska zemědělského ani lesního fondu. Na pozemku se 

nachází vzrostlá zeleň a tráva. Stavba nemá větší vliv na životní prostředí než je běžné. 

Zabezpečení z hlediska civilní obrany nejsou navrhována. 

 

B.1b)   Urbanistické a architektonické řešení stavby    

 

Stávající stav 

 

     Objekt má využití jako společenské středisko 

Jeho proporce, členění fasády, způsob zastřešení a celkové rozměry stavby jsou dány jednak 

místem a typem zástavby.  

 

Nový stav 

 

 Navrhovaná rekonstrukce, přístavba a modernizace je navržena dle požadavků 

zpracování varianty 1 a rozměry pozemku. Multifunkční dům je řešen jako přízemní s 1.NP, 

nepodsklepený s pultovou střechou se sklonem k západu. V objektu se nachází Víceúčelová 

místnost – např. kulturně společenská klubovna, WC, Tělocvična, šatny a umývárny. Nově 

přistavená část bude mít úroveň podlahy ve stejné úrovni jako je stávající podlaha. Způsob 

provedení fasády si určí investor při dodržení potřebné tl. tepelné izolace. 

 

B.1c)   Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení   

            vnějších ploch     
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Nový stav 

 

- Navrhovaná přístavba a rekonstrukce řeší rozšíření využití objektu. Přístavba a 

rekonstrukce je navržena dle požadavků investora – obce. Celé řešení změní vnitřní 

dispoziční a vnější vzhled stavby. Budou použity materiály specifikované ve 

výkresových částí při dodržení min. tl. Tepelné izolace dané PENB. Stavba bude 

rozšířena přístavbou do plochy, kde vznikne větší zastavěná plocha oproti původního 

stavu. Konstrukční řešení přístavby je řešeno z lehkých betonu – pórobeton (Ytong). 

Střecha zůstane pultová s rozšířením nad přístavbu. Stavba není navržena pro bydlení.  

 

Založení přístavby bude provedeno ze základových pásů, provedených do nezámrzné 

hloubky. Základy budou provedeny z betonu C20/25. Nebude provedeno napojení na 

stávající základy. Základová deska přístavby bude v místě stávajících obvodových stěn 

původního objektu ležet na U-profil 240. Podrobná skladba viz. Výkres č.1.1.9. Stávající 

zdivo je z CDK tl. 300 mm. Základová deska přístavby bude vyztužená KARI sítí 

5x100x100 mm. Betonová mazanina použita v interiéru bude taky opatřena KARI sítí 

5x100x100 kvůli lepšímu přenášení zatížení příček tl. 150 mm. Prostorové ztužení 

přístavby je provedeno z železobetonového věnce, který zároveň slouží jako překlad nad 

okenními a dveřními otvory. Detail překladu viz výkres č.1.1.9. Beton ve věnci C20/25 a 

betonářská ocel 10505R. Věnec je proveden jen na přístavbě. Konstrukci stropu na 

stávající části tvoří I- profil + hurdisk a nová část je zastropena dutinovými panely. 

Konstrukci střechy tvoří na nové i stávající části dřevěné trámy. Průřez trámu nad 

přístavbou je 80x120 mm. 

Plášť střechy tvoří stávající asfaltový pás, na který bude položena tepelná izolace tl. 300 

mm a ta bude chráněná kaučukovou folii.   

B.1d)   Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Objekt se nachází u pozemní komunikaci III.třídy. Příjezdová cesta k objektu je 

napojena na místní komunikaci a ta na hlavní komunikační systém. Stavba neovlivňuje 

dopravní systém. Objekt bude napojen na inženýrské sítě vedoucí podél příjezdové cesty – 

vodovod, plynovod, elektro. Dešťová kanalizace je svedená za objekt do dešťové kanalizace.  

  

B.1e)   Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu,   
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            dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném   

            s vážném území. 

 

 Objekt bude napojen na nově zřízenou plynovodní přípojku.  

Elektro - Napojení na elektrickou energii bude stávající 

Vodovod - Připojení vodovodu bude stávající 

Plyn – Zhotovení nové plynovodní přípojky 

Kanalizace - Odkanalizování objektu je řešeno přes ČOV. Dešťové srážky budou svedeny 

z okapů do drenážích a vyústění bude do dešťové kanalizace umístěné u severní stěny. 

Odpad - Tuhý komunální odpad bude skladován v popelnici na hranici pozemku a pravidelně 

odvážen technickými službami. 

 

 

B.1f)   Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

 Objekt nebude svým provozem nijak narušovat životní prostředí, neboť nebude 

produkovat žádné škodlivé ani toxické látky. Vytápění objektu a ohřev TV je řešeno 

„viz.Energetický audit“. Splaškové vody budou svedeny ČOV. 

Likvidace odpadu v průběhu stavby: 

Inertní  netoxický stavební odpad bude uložen do zásypu a vedle stavby. Přebytečná zemina 

bude potom použita na obsyp přístavby. Ostatní odpad bude odvážen na předepsanou řízenou 

skládku, odpovídající druhu vyváženého odpadu. Investor zajistí v průběhu stavby vyčištění 

příjezdové komunikace v případě, že dojde k jejímu znečištění stavbou. 

 

Likvidace domovního odpadu: 

Běžný odpad bude skladován v nádobě na odpad (popelnici), která bude umístěna v přístřešku 

u příjezdové komunikace. 

 

 

B.1g)   Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a     

            komunikací. 

 

              Řešení bezbariérového užívání není předmětem dokumentace. 
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B.1h)   Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 

 

 Nebyl proveden Radonový průzkum parcely ani inženýrskogeologický průzkum. Při 

provádění výkopů bude prováděn provozní průzkum a na základě uvedeného průzkumu se 

přizpůsobí základové poměry. IGP a radonový průzkum není součástí dokumentace. 

V případě potřeby bude vyhotoven na náklady investora. Navržené materiálové a konstrukční 

řešení objektu musí odpovídat stanovenému radonovému indexu a složení horninovému 

podloží. Na náklady investora bude provedeno výškové osazení domu. Tato výška je zřejmá 

z výkresu č.1.1.8. 

 

B.1.i)   Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, polohový a výškový systém a příprava 

pro výstavbu 

 

 Pro práci na projektu byla použita kopie katastrální mapy z webu Českého ústavu 

zeměměřičství a katastru (ČUZK). Výškové osazení objektu je vztaženo k  ±0,000 – 1.NP  

 

uvolnění pozemku – stavební pozemek je ve vlastnictví investora  

Po dobu výstavby objekt nebude využíván pro bydlení. 

Demolice – v prostoru stavby se budou provádět bourací práce. Bourací práce budou případně 

řešeny na žádost stavebního úřadu v samostatné projektové dokumentaci bouracích prací – 

DBP pořízené na náklady investora. 

Likvidace porostu – na pozemku je nachází vzrostlý porost a tráva 

Stavba nevytváří ochranná pásma a sama do nich nezasahuje 

Zabezpečení ochranných pásem – přístavba bude zasahovat do ochranného pásma vodovodní 

přípojky. 

Přeložky podzemních a nadzemních vedení – Bude provedena přeložka vodovodního vedení 

na pozemku investora. Bude řešeno v samostatné dokumentaci. Přípojky inženýrských sítí 

budou před započetím stavby vytyčeny. 

 

B.1j)   Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické   

            provozní soubory 

 

            Stavba není členěna na objekty 
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B.1k)   Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky   

             provádění stavby a po jejím dokončení. 

 

 Objekt nebude svým provozem nijak narušovat okolní stavby a pozemky 

 

B.1L)   Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

 Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými technologickými 

předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN.   

 

B.2   Mechanická odolnost a stability 

 

 Budou respektovány navržené materiály a rozměry. 

 

B.3   Požární bezpečnost 

 

 Požární zpráva není předmětem dokumentace 

 

B.4   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

 Objekt nebude svým provozem nijak narušovat okolní životní prostředí.  

Větrání – budu zabezpečeno okny popř. vzduchotechnikou v uzavřených místnostech ( šatna ) 

a v hygienických prostorách ( kuchyni ). 

 

B.5   Bezpečnost při užívání 

 

 Použité materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a 

spolehlivosti. 

 

B.6   Ochrana proti hluku 

 

 Z hlediska ochrany před hlukem ve vnitřním prostředí nebudou umístěny dlouhodobé 

zdroje hluku. Z hlediska venkovního hluku se v blízkosti nenachází žádné dlouhodobé zdroje 

hluku (mimo místní komunikaci). – objekt bude umístěn v nové obytné zóně.  
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B.7   Úspora energie a ochrana tepla 

 

 Použité materiály a konstrukce, zejména obvodový plášť a další stavební konstrukce 

budou respektovány návrhem zpracovaným ve výkresové části. Tepelná ochrana domu ( viz 

Dokumentace objektu ). 

 

B.8   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

není předmětem dokumentace. 

 

B.9   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

  

 Nebyl proveden Radonový průzkum parcely ani inženýrskogeologický průzkum. Při 

provádění výkopů bude prováděn provozní průzkum a na základě uvedeného průzkumu se 

přizpůsobí základové poměry. IGP a radonový průzkum není součástí dokumentace. V případě 

potřeby bude vyhotoven na náklady investora. Navržené materiálové a konstrukční řešení 

objektu musí odpovídat stanovenému radonovému indexu a složení horninovému podloží. 

Navržené technické řešení, zejména hydroizolace proti zemní vlhkosti, gravitační vlhkosti a 

talkové vodě bude navrhováno z asf. Pásu typu „S“ modifikovaných SBS tl min 5 mm v jedné 

nebo více vrstvách. 

 

B.10   Ochrana obyvatelstva 

 

     Ochrana obyvatelstva není projektována 

 

B.11   Inženýrské stavby 

 

 Inženýrské stavby nejsou projektovány 

 

B.12   Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

 

 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení nejsou projektována 
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B.11   Inženýrské objekty 

 

 

 

 

                                                                                                       …….…….………………. 

V Kyjově, Listopad 2012.                                                           Vypracoval :  Bc.Petr Aberle    

 





E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

 

              Stavebník :  Obec Machová, č.p. 120, 763 01 Machová 
 Název stavby   :  Multifunkční objekt v obci Machová 
 
           Místo stavby     :  Machová ,  par č. st. 209 
             Druh pozemku    :  p.č. st. 209   
          Okres                                   :  Zlínský 
 Kraj  :  Jihomoravský 
 
             Objednavatel  :  Obec Machová, Machová 763 01 
            dokumentace                                    
                   
 Účel dokumentace        :  projektová dokumentace pro vydání stavebního    
                                                                  povolení 
 
 Stupeň PD  :  DSP, Příloha č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
  
               Provozovatel stavby   :  Obec Machová, Machová 763 01 
 
 Vypracoval  :  Bc.Petr Aberle 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.1a)  Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé felonie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  

 

Rozsah a stav staveniště se nebude měnit. Předpokládaná úprava staveniště není 

projektována. Oplocení stavby bude stávající. Příjezdy a přístupy na staveniště nebudou 

měněny. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a 

bezpečně realizovat. 

Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště. 

Jednotlivé objekty zařízení budou umístěny před stavbou. Stavební výrobky a materiály se 

budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. 

Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Komunikace mimo obvod 

staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. Při realizaci se nebude ohrožovat 

a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především exhalacemi, hlukem, otřesy, 

prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 

Staveniště které jsou úplně nebo částečně umístěny na veřejných pozemních komunikacích a 

veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě 

osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací 

na životní prostředí. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní 

předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

 

 E.1b)   Významné sítě technické infrastruktury    

 
                     Významné sítě technické infrastruktury nejsou projektována 

 E.1c)    Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště, apd.  

 
Pro potřeby stavby bude využíváno stávajících přípojek elektrické energie a vody. O 

určení napojovacích bodů v případě potřeby požádá zhotovitel stavby příslušné správce v 

návaznosti na přípravu umístění zařízení staveniště. 

 E.1d)    Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

   

Bezpečnost a úprava staveniště nebudou rušit veřejný zájem. 

Během provádění stavebních prací nedojte ke zvýšenému zatížení jejího okolí, 



zejména prachem a hlukem. Zhotovitel stavby je povinen dodržet všechny příslušné 

limity v následujících oblastech: 

- hluk a vibrace 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku a hodnot vibrací jsou stanoveny nařízením 

vlády č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

- emise 

Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se zejména o zemní 

práce, výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. Tuto problematiku řeší 

nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 

sledování, posuzování, hodnocení a řešení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády 

č.429/2005 Sb.. Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech 

automobilů a stavebních strojů. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem z 

obrusu pneumatik, brzdového obložení, krytů vozovek, prachu a dalších nečistot. 

- prašnost 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 

prašnosti 

- ochrana povrchových a podpovrchových vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování 

povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat 

zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č.254/2001 Sb. o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb., kterým 

se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. 

 Dodržení stavebních vyhlášek a zákonů bude jen součastné platnosti. 

 E.1e)  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

      E.1f)   Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů. 

 

Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a 

bezpečně realizovat. 

Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště. 

Jednotlivé objekty zařízení budou umístěny před stavbou objektu. Stavební výrobky a 

materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat, při dbaní na veřejný 

pořádek. 



 E.1g)   Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

Stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 

 

 E.1h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví bude dle §5 zákona č. 309/2006 Sb.  

 E.1i)   Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 
Životní prostředí při výstavbě nebude narušeno. 

 

 E.1j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

          Začátek výstavby: 2013 

 Konec výstavby: 2014 

 

 

Podklady na výkresovou část jsou uvedeny v oddíle C situační výkres. 

 

 

 

                                                                                                      ……………….…………... 

V Kyjově, Listopad 2012.                                                            Vypracoval :  Bc.Petr Aberle    
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uádost o poskytnutí podpory 

Operační program uivotní prostQedí, výzva č. 41. výzva OPuP 

 

A. Identifikace operačního programu a výzvy 
 

Oblasti podpory 

uádost o poskytnutí podpory z Operačního programu uivotní prostQedí

Název projektu

uadatel

Identifikační číslo projektu

Kraj realizace

Prioritní osa --Neuvedeno--

Primární oblast podpory --Neuvedeno--

Podoblast podpory --Neuvedeno--

Projekt spadá do dalYí oblasti podpory
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Operačního programu uivotní prostQedí
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B. Základní identifikace projektu 
 

Projekt 

 

Místo realizace projektu 

 

Harmonogram projektu 

 

Realizace projektu v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města 

 

Typ projektu 

 

Skupinové projekty 

Název projektu

Název projektu (anglicky)

Rozsah celkových uznatelných nákladg
projektu

Stručný obsah projektu

Cíle projektu

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

PSČ

Kraj (NUTS III) --Neuvedeno--

Okres (NUTS IV) --Neuvedeno--

Obec --Neuvedeno--

OvěQeno dne

Katastrální území

Popis umístění projektu

PQípravná fáze projektu

PQedpokládané datum zahájení
zadávacího Qízení

PQedpokládané datum zahájení
realizace projektu

PQedpokládané datum ukončení
realizace projektu

PQedpokládané datum zahájení provozu

Pokud je projektový záměr součástí Integrovaného plánu rozvoje měst, bude dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. 8. 2007
bonifikován 10 % z celkového obdrveného bodového hodnocení. Město potvrdí, ve pQedkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli a
prioritami schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. Toto potvrzení dodá vadatel jako pQílohu k vádosti o poskytnutí dotace z
OPuP -bez dodaného potvrzení nemgve být projekt bonifikován.

Projekt je realizovaný v rámci
schváleného Integrovaného plánu
rozvoje města

Projekt podléhá pravidlgm veQejné
podpory

Název projektu

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí
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C. Základní identifikace vadatele (subjektu) 

 

uadatel 

 

DPH 

 

Bonita a typ vadatele 

 

Sídlo vadatele 

Vyberte typ vadatele

Vypl@te IČ a pQejděte na dalYí pole formuláQe. Systém automaticky doplní právní formu a DIČ. Pokud systém nezobrazuje data správně,
ověQte jejich stav v databázi ARES: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

IČ

Název subjektu

Právní forma

DIČ

Typ subjektu

Plátce DPH Ne

OKEČ

Účetní jednotka vadatele účtuje:

PQedmět činnosti subjektu

Máte vivnostenské oprávění ve vztahu k
pQedmětu podpory?

Ano

IČ bylo ověQeno

Plátce DPH

Kritérii pro stanovení, zda bude u vadatele prověQována bonita, je typ vadatele a výYe celkových vlastních zdrojg (CVZ - jejich výYi vadatel
nalezne v zálovce E, tabulce E2, Qádku h). U vadatelg, kteQí realizují projekt s dotací vyYYí nev 100 mil. Kč (součet dotace z EU a státního
rozpočtu) a u vadatelg, kteQí vádají Fond o poskytnutí pgjčky, je bonita vadatele prověQována vvdy. uadatel vychází z pQílohy dle PQíloh č.
4.1 Směrnice MuP č. 4/2010. Upozor@ujeme, ve v pQípadě, ve se v prgběhu hodnocení uádosti o poskytnutí podpory zvýYí CVZ vadatele
a vadatel se tak dostane v tabulce pro prověQování bonity z kategorie ne do kategorie ano, nebo vadatel povádá v prgběhu hodnocení
projektu o poskytnutí pgjčky ze SFuP, bude vyzván k urychlenému pQedlovení ekonomických pQíloh dle PQíloh č. 4 Směrnice MuP č.
4/2010 a vyplnění a zaslání zálovky D v uádosti o poskytnutí podpory.

Typ vadatele

Bude prováděno prověQení bonity
vadatele?

Adresy jsou ověQovány proti centrálnímu registru UIR-ADR. Pokud systém adresu odmítá, pokuste se ji nejprve v UIR-ADR dohledat:
http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html

Ulice nebo část obce

Číslo popisné

Číslo orientační

PSČ

Kraj (NUTS III) --Neuvedeno--

Okres (NUTS IV) --Neuvedeno--

Obec --Neuvedeno--

OvěQeno dne

Kód adresy

E-mail

WWW

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí
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Kontaktní osoba vadatele 

 

Statutární zástupce vadatele 

 

Informace o právním vztahu k pQedmětu podpory 

 

Typ účetní jednotky 

Jméno

PQíjmení

Titul pQed

Titul za

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

Fyzické osoby nepodnikající: v pQípadě více vlastníkg uveďte pověQenou osobu a dolovte pověQení

Jméno

PQíjmení

Titul pQed

Titul za

Název funkce

Telefon

Mobilní telefon

Je sídlo statutárního zástupce odliYné
od údajg vadatele?

Ne

PQedmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s povadovanou podporou poQízené (popQípadě rekonstruované,
upravené nebo jinak výrazně zhodnocené), jakov i budovy a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.

Právní vztah k pQedmětu podpory

Kterou prováděcí vyhláYkou a jakými standardy se Qídí účetnictví vadatele. Struktura je uvedena podle Českých účetních standardg
(ČÚS).

Zvolte typ účetní jednotky

VyhláYka ČÚS Typ účetní jednotky

500/2002 Sb. 001-023 (FZ 01/2003) Pro podnikatele

501/2002 Sb. 101-115 (FZ 02/2003) Pro finanční instituce

502/2002 Sb. 201-223 (FZ 04/2003) Pro pojiY]ovny

503/2002 Sb. 301-312 (FZ05/2003) Pro zdravotní pojiY]ovny

504/2002 Sb. 401-414 (FZ 06/2003) Pro jednotky u nichv hlavním pQedmětem činnosti není podnikání

505/2002 Sb. 501-522 (FZ 03/2003) Pro ÚSC, PO, SF a OSS

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí
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D. Ekonomické údaje 
 

Upozornění 

Pro pQístup na stránku "Ekonomické údaje" je potQeba nejprve správně vyplnit "Právní formu" na zálovce "uadatel". V pQípadě, ve je na zálovce C v části typ vadatele zvolena movnost "OSS a PO zQíz.
OSS" tak není nutné zálovku D vyplnit.

Upozor@ujeme, ve v pQípadě, ve se v prgběhu hodnocení uádosti o poskytnutí podpory zvýYí CVZ vadatele a vadatel se tak dostane v tabulce pro prověQování bonity z kategorie ne do kategorie ano,
nebo vadatel povádá v prgběhu hodnocení projektu o poskytnutí pgjčky ze SFuP, bude vyzván k urychlenému vyplnění a zaslání zálovky D v uádosti o poskytnutí podpory.

Zálovku 'D' prosím vypl@ujte v tisících Kč.

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí
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E. KQívové financování 
 

Upozornění 

Tato zálovka slouví pouze pro kQívové financování v prioritní ose 7

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí

Datum tisku: 26.11.12 10:35 17Strana 6 z 



Ukáz
kový

 vý
tis

k

E. Financování 
 

Upozornění 

 

E3 - Členění typu nákladg 

Pro zobrazení pQísluYných tabulek je nejdQíve tQeba správně vyplnit typ veQejné podpory na zálovce (B) a typ subjektu na zálovce (C)

Zálovku 'E' prosím vypl@ujte v korunách, ne v tisících Kč. Uvedené částky se vyjadQují včetně DPH (v pQípadě plátce DPH vlovte DPH do nezpgsobilých výdajg).

Vzhledem k tomu, ve pQi vypl@ování pQílohy E1.3 v elektronickém prostQedí BENE-FILL se jiv reflektuje skutečná realizovatelnost a proplácení finančních prostQedkg, byla pozastavena movnost vkládání
hodnot do uvedených sloupcg let 2008 a 2009 (ale investiční náklady dle finanční analýzy budou vynaloveny a pro zachování správného výpočtu finanční analýzy musejí být i tak vyplněny). Proto Vám
doporučujeme investiční náklady související s pQípravou projektové dokumentace a vádosti, které jsou uznatelným výdajem za roky 2008 a 2009 v E1.3 ve finančí analýze sečíst a doplnit do sloupce
pQísluYného Qádku pro rok 2010, jelikov v něm bude docházet k financování realizace daného projektu.

Do tabulky E3 vypl@te částky s / bez DPH v závislosti na plátcovství vadatele. Pokud je vadatel plátce DPH - vyplní tabulku hodnotami bez DPH. Pokud vadatel není plátce DPH - vyplní tabulku
hodnotami včetně DPH. Pro podrobnějYí seznámení s problematikou plátcovství DPH vyuvijte novelu zákona o DPH - zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z pQidané
hodnoty, ve znění pozdějYích pQedpisg.

Charakter zakázky Zpgsobilé výdaje [Kč] % Uznané zpgsobilé výdaje [Kč] %

PQímé realizační výdaje 0 100

- realizace

- propagace

- osobní náklady

Osobní náklady PO 1.1.4 a 7 0

Nákup pozemkg 0

Nákup budov 0

Věcné pQíspěvky - nemovitý majetek 0

Rozpočtová rezerva 0

Projektová pQíprava 0

Technický a autorský dozor 0

Správce stavby 0

0

Celkem zpgsobilé výdaje (CZV) vč. úspory 0

Celkem zpgsobilé výdaje (CZV) bez úspory 0

Zbývá k doplnění CZV 0

typ výdajg nezpgsobilé výdaje [Kč] nezpgsobilé výdaje [Kč]

uádost o poskytnutí podpory v rámci
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E4 - Seznam nezpgsobilých výdajg 

Charakter zakázky Zpgsobilé výdaje [Kč] % Uznané zpgsobilé výdaje [Kč] %

Nezpgsobilé výdaje

Úspora provozních nákladg

Celkem nezpgsobilé výdaje (CnZV) 0

Zbývá k doplnění CnZV 0

Celkem výdaje (CV) 0

Zbývá k doplnění CV 0

Neuznatelná polovka Dgvod neuznání výdajové polovky Částka [Kč]

Celkem nezpgsobilé výdaje (CnZV) 0

Zbývá k doplnění CnZV 0

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí
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F, G. Vliv na rovné pQílevitosti 
 

Vliv na rovné pQílevitosti 

 

Vliv na udrvitelný rozvoj a vivotní prostQedí 

Vliv na rovné pQílevitosti

Popis a zdgvodnění vlivu na rovné
pQílevitosti:

Vliv na udrvitelný rozvoj a vivotní
prostQedí

Popis a zdgvodnění vlivu na vivotní
prostQedí

uádost o poskytnutí podpory v rámci
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H. VeQejné zakázky 
 

VeQejné zakázky 

Typ výběrového Qízení PQedmět zakázky PQedpokládané datum
vyhláYení výběrového
Qízení

--Neuvedeno--

Zadávací Qízení mimo revim zákona dle pQíloh směrnice MuP PQedmět zakázky PQedpokládané datum
vyhláYení výběrového
Qízení

uádost o poskytnutí podpory v rámci
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J. PQínosy opatQení 

Zálovku J není potQeba vypl@ovat, pokud je na zálovce B, v tabulce Skupinové projekty, uveden pouze jeden projekt. Vypl@te pouze
zálovku J2.

uádost o poskytnutí podpory v rámci
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J2. PQínosy opatQení 

 
Konec části: null
 

null

Pokud chcete začít pracovat na této zálovce, musíte nejprve správně vyplnit a ulovit zálovku Program (A).
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I. VeQejná podpora 
 

MSP 

 

Upozornění 

Jedná se o podnik (subjekt vykonávající
hosp. činnost)?

Jedná se o podnik --- Zvolte polovku ---

Podnik má méně nev 250 zaměstnancg

Roční obrat podniku je menYí nev 50
miliong EUR

Bilanční suma roční rozvahy podniku je
menYí nev 43 miliong EUR

Malý nebo stQední podnik?

Je tQeba nejdQíve vyplnit typ veQejné podpory na zálovce (B)

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí
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L. Čestné prohláYení 
 

Čestné prohláYení o bezdluvnosti 

 

Čestné prohláYení vadatele, ve mu nebyl na daný projekt pQidělen jiný finanční pQíspěvek 

 

Čestné prohláYení o pravdivosti údajg souvisejících s DPH 

 

Čestné prohláYení o zajiYtění celkových vlastních zdrojg 

 

Čestné prohláYení o dostatečné administrativní a provozní kapacitě pro splnění povinností
týkajících se poskytnutí finančních prostQedkg 

 

ProhláYení vadatele udělující souhlas k pQepočtu projektu na ｷ Pídícím orgánem (povadováno
pouze u Velkých projektg (nad 25 mil. ｷ)) 

 

ProhláYení vadatele udělující souhlas s uveQej@ováním informací 

ProhlaYuji, ve ke dni ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ.. (datum podání vádosti o poskytnutí podpory) nemám vádné závazky vgči orgángm státní
správy, samosprávy a zdravotním pojiY]ovnám po lhgtě splatnosti (zejména da@ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na
penále na veQejné zdravotní pojiYtění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a pQíspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
odvody za poruYení rozpočtové kázně, atd.), či dalYí nevypoQádané finanční závazky z jiných projektg financovaných ze strukturálních
fondg nebo Fondu soudrvnosti vgči orgángm, které prostQedky z těchto fondg poskytují nebo jiné závazky po lhgtě splatnosti vgči SFuP.

ProhlaYuji, ve ke dni ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ.. (datum podání vádosti o poskytnutí podpory) nejsem pQíjemcem vádného finančního
prostQedku z ostatních operačních programg, Fondu Soudrvnosti, iniciativ Evropského společenství ani národních programg SFuP ČR. V
pQípadě obdrvení Registračního listu akce a Rozhodnutí ministra vivotního prostQedí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci OP uP odstoupím od dalYích podaných vádostí, cov dolovím SFuP ČR do 10 dng ode dne obdrvení výYe zmíněných dokumentg.

ProhlaYuji, ve ke dni ............................................ (datum podání vádosti o poskytnutí podpory) jsou vYechny uvedené skutečnosti
související s plátcovstvím DPH uvedené na zálovce C formuláQe vádosti pravdivé.

ProhlaYuji, ve zajistím vlastní zdroje na financování celkových nákladg projektu, na které není poskytována podpora z ERDF/FS, SFuP
nebo SR ｧ kap. 315 MuP.

ProhlaYuji, ve disponuji dostatečnou administrativní a provozní kapacitou pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních
prostQedkg.

uadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, ve z dgvodu co nejpQesnějYího stanovení výYe podpory Společenství v ｷ je vádost pQed
odesláním Evropské komisi pQepočítána Pídícím orgánem dle měsíčního účetního kurzu Evropské komise platného v měsíci jejího
pQedlovení na Evropskou komisi.

uadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, ve v pQípadě kladného vyQízení vádosti a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace budou
zveQejněny pQísluYné údaje charakterizující projekt a poskytovanou podporu, zejména identifikace projektu (název, číselná označení),
identifikace vadatele, struktura financování projektu (včetně celkové finanční náročnosti a výYe podpory) a účel projektu. uadatel rovněv
bere na vědomí, ve ze strany SFuP ČR a MuP budou pQípadným zájemcgm poskytovány informace podle zákona o svobodném pQístupu
k informacím (č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění) včetně vYech dokumentg vydaných SFuP ČR a MuP v souvislosti s vyQízením této
vádosti a dalYí administrací poskytované podpory.

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí

Datum tisku: 26.11.12 10:35 17Strana 14 z 
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Seznámení se směrnicí MuP č. 4/2010 a ID OPuP 

uadatel tímto potvrzuje, ve se seznámil s Implementačním dokumentem Operačního programu vivotní prostQedí a Směrnicí MuP č.
4/2010 a ve tato vádost odpovídá pQísluYným nálevitostem v těchto dokumentech stanoveným. V této souvislosti vadatel prohlaYuje, ve
veYkeré údaje v této vádosti (a jejích pQílohách) uvedené jsou pravdivé, nezkreslené a úplné. uadatel bere na vědomí, ve Ministerstvo
vivotního prostQedí jako Qídící orgán pQeneslo část svých pgsobností vyplývajících z jeho postavení ve struktuQe implementace
strukturálních fondg na Státní fond vivotního prostQedí ČR jako zprostQedkující subjekt (dále jen ｬFondｬ). V této souvislosti vadatel
potvrzuje, ve bude respektovat pokyny a informace Fondu, jak individuální, tak obecné, zveQejněné na webových stránkách Fondu.

Jméno statutárního zástupce vádajícího subjektu: ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ.*)

Vｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ.. Dne:ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ.

Razítko:

Podpis: ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ

*) Je-li vádajícím subjektem právnická osoba.

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí

Datum tisku: 26.11.12 10:35 17Strana 15 z 
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M. Provozní situace 

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí
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PQílohy  
Datum tisku: 26. listopad 2012 10:35
 

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí
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k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operaちního programu Životní 
prostáedí podporovaných z Fondu soudržnosti.

Ministerstvo životního prostáedí České republiky vyhlašuje prostáednictvím 
Státního fondu životního prostáedí České republiky XXVI. výzvu pro podávání 
žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operaちního programu Životní prostáedí 
(dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou páijímány 

od 2. kvへtna 2011 do 30. listopadu 2011.

Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty.
Alokace (maximální celková dotace z prostáedk… Evropské unie (dále jen EU)) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kち.

Žádosti o podporu (kritéria páijatelnosti, zp…sobilé výdaje) musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementaちním dokumentem OPŽP 
a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Smへrnici MŽP ち. 3/2011. 
Žádost je možné elektronicky odeslat prostáednictvím informaちního systému 
Bene-fi ll od 6 hodin prvního dne lh…ty stanovené pro páíjem žádosti. Žádost 
je táeba doruちit na páíslušná krajská pracovištへ SFŽP ČR do 16 hodin 
posledního dne lh…ty. V páípadへ zaslání žádosti poštou je táeba poちítat 
s páimへáenou ちasovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP 
www.opzp.cz.

XXVI. výzva
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Prioritní osa 2 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 
2.1  Zlepšení kvality ovzduší
 2.1.1.  - Snížení imisní zátへže ze zdroj… v objektech nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:
 poáízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 

5 MW, který splÑuje hodnoty nejlepší emisní táídy a páípadné souちasné zlepšení 
energetických vlastností obálky budov (napá. náhrada stávajícího uhelného kotle 
za nový s nízkoemisními parametry).

 2.1.2. - Snížení páíspへvku k imisní zátへži obyvatel omezením emisí z energetic-
kých systém… vちetnへ CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:
 výstavba nového centrálního zdroje tepla vちetnへ novへ budovaných rozvod… tepla 

a rozšiáování stávajících rozvod… za úちelem páipojení nových zákazník… náhra-
dou spalovacích zdroj… ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvod… 
(napá. z d…vodu páechodu z parního na teplovodní systém) a páípadná rekon-
strukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu;

 Pozn.: V pーípad▲ rekonstrukce spalovacího zdroje budou pーijatelné také projekty 

zam▲ーené pouze na instalaci dodateêných technologických zaーízení sloužících 

ke snižování emisí NOx, SO
2
 nebo TZL. 

 rozšíáení stávající stáedotlaké sítへ pái souちasném zajištへní páechodu na spalování 
plynných paliv u jednotlivých zdroj….

 2.1.3.  - Snížení imisní zátへže omezením prašnosti z plošných zdroj…
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:
 výsadba a regenerace izolaちní zelenへ oddへlující obytnou zástavbu od pr…myslo-

vých staveb ちi komerちních areál… nebo frekventovaných dopravních koridor…; 
 poáízení stroj… na úklid zpevnへných cest nebo silniちních komunikací za úちelem 

snížení prašnosti (napá. samosbへrné nebo kropicí vozy);
 poáízení dalších technických zaáízení ke snižování prašnosti z  plošných zdroj…               

(dle povahy procesu napá. vodní clony, skrápへní, odprašovací nebo mlžící zaáízení). 

 2.1.4. - Doplnへní a inovace systém… sledování a hodnocení imisní zátへže 
na území ČR

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:
 výstavba a obnova systém… sledování kvality ovzduší v celorepublikovém mへáítku 

(zejména monitorovací sítへ, laboratorní vybavení, zabezpeちení sbへru vzork… 
a páenosu dat) vちetnへ vybavení provozovatel… monitorovacích systém…;

 investiちní podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podklad… 
v oblasti ochrany kvality ovzduší, urちených zejména pro komplexní hodnocení kvality 
ovzduší na území ČR a posouzení dopad… opatáení ke zlepšení kvality ovzduší. 
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Typ žadatele
Detailní soupis páijatelných páíjemc… podpory je uveden v platné verzi Implementaちního 
dokumentu OPŽP.

Oblast podpory
2.2  Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:
a)  Rekonstrukce spalovacích zdroj… s instalovaným výkonem vへtším než 5 MW 

za úちelem snížení emisí NOx, SO
2
 a prachových ちástic (napá.: instalace 

nízkoemisních hoáák…, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie 
pro SNCR nebo náhrada p…vodního kotle novým;

b)  Rekonstrukce nespalovacích zdroj… nebo instalace dodateちných zaáízení 
pro záchyt emisí za úちelem snížení emisí zneちiš＿ujících látek, pro které jsou 
stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu,
které emisní limity nahrazují);   

c)  Zámへna technologií a technická opatáení na zdrojích vedoucích k odstranへní 
ちi snížení emisí VOC do ovzduší (napá.: páechod na vodou áeditelné barvy, laky 
a lepidla, instalace katalytických ちi termooxidaちních jednotek, instalace biofi ltr…, 
instalace fotooxidaちních jednotek);

d)  Technická opatáení na zdrojích vedoucích k odstranへní ちi snížení emisí NH
3
 do 

ovzduší (v sektoru zemへdへlství se jedná zejména o snížení NH
3
 ze stájí, chovu 

prasat a jímek na kejdu). 

Pozn.: V pーípad▲ rekonstrukce spalovacího zdroje (opatーení 2.2a) budou pーijatelné také 

projekty zam▲ーené pouze na instalaci dodateêných technologických zaーízení sloužících 

ke snižování emisí NOx, SO
2
 nebo TZL. 

Typ žadatele
Detailní soupis páijatelných páíjemc… podpory je uveden v platné verzi Implementaちního 
dokumentu OPŽP. 

Informace k povinným páílohám dle Smへrnice MŽP ち. 3/2011
U projekt… podléhajících územnímu áízení dle zákona ち. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním áádu (stavební zákon) a posouzení vlivu na životní prostáedí dle zákona 
ち. 100/2001 Sb., o posuzování vliv… na životní prostáedí a o zmへnへ nへkterých souvisejících 
zákon… (zákon o posuzování vliv… na životní prostáedí) (dále jen EIA), je možno doložit 
dokumenty související s EIA  a Žádost o vydání územního rozhodnutí (páípadnへ Žádost 
o územní souhlas) až po podání žádosti o poskytnutí podpory, nejpozdへji však páed ukon-
ちením hodnocení projektu resp. jeho páedáním ke schválení na ﾆídící výbor OPŽP. 
U relevantních projekt… z oblasti podpory 2.2d je žadatel povinen páedložit jako 
povinnou páílohu žádosti o poskytnutí podpory tzv. „Plán zavedení zásad správné 
zemへdへlské praxe“ dle Naáízení ち. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limit… a dal-
ších podmínek provozování ostatních stacionárních zdroj… zneちiš＿ování ovzduší a tzv. 
„Integrované povolení“ podle zákona ち. 76/2002 o integrované prevenci a omezování 
zneちištへní, o integrovaném registru zneちiš＿ování a o zmへnへ nへkterých zákon… (zákon 
o integrované prevenci).  
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Omezení v rámci výzvy
Tato výzva je urちena pouze pro projekty realizované na území České republiky, které 
mají celorepublikový rozsah (oblast realizace), vyjma projekt… z Moravskoslezského 
kraje – tyto nebudou v rámci výzvy páijímány. 

V rámci podoblasti 2.1.3 - kropící nebo samosbへrné vozy nebudou podporovány 
projekty zamへáené pouze na úklid chodník…. Primárnへ se musí vždy jednat o ちištへní 
silniちních komunikací, ちištへní chodník… m…že být pouze doplÑkovou ちástí projektu. 
Pái výpoちtu environmentálních páínos… projektu je nutné vycházet pouze ze snížení 
reemisí z dopravy. 

Maximální celková dotace z prostáedk… EU na schválené projekty v oblasti 2.1.3. – 
kropící nebo samosbへrné vozy, je limitována ちástkou 400 mil. Kち.  

Zprostáedkující subjekt OP Životní prostáedí
Státní fond životního prostáedí ČR
Olbrachtova 2006/9, 148 00  Praha 4
tel.: +420 267 994 300
fax: +420 272 936 597
infolinka: 800 260 500

ﾆídící orgán OP Životní prostáedí
Ministerstvo životního prostáedí
Vršovická 65, 100 10  Praha 10
tel.: +420 267 121 111
fax: +420 267 310 308
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Hodnotící kritéria v OPŽP lze obecně rozdělit do dvou následujících skupin: 
 

 technické s vahou 50 % na celkovém hodnocení 
 ekologické s vahou 50 % na celkovém hodnocení 

 
Projekty realizované v rámci regionů strukturálně postižených, strukturálně slabých či 
regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností dle usnesení vlády ČR č. 141/2010 ze 
dne 22. 2. 2010 nebo projekty realizované v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst dle 
usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. 8. 2007 budou v souladu s výše uvedenými 
usneseními bonifikovány navíc 10 % z celkových obdržených bodů. 
 

EKOLOGICKÁ A TECHNICKÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKTU 

 
Ekologická a technická kritéria se liší v závislosti na typu projektu. V následujících tabulkách 
jsou uvedena jednotlivá hodnotící kritéria pro oblasti podpory vyhlášené v rámci XXVI. výzvy 
OPŽP v Prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí: 
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HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO PODOBLAST 2.1.1 

Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT 

 

KRITÉRIUM E.1.   EKOLOGICKÁ RELEVANCE 

Celé území České republiky je ve čtvercové síti 1 x 1 km ohodnoceno 5, 10, 15, 20, 25 body 

v závislosti na tzv. imisní zátěži území. Každý projekt je bodován v závislosti na svém umístění. Toto 

bodování bude prováděno s využitím geografických informačních systémů. Mapy bodování imisní 

zátěže – viz tabulka.  

 

Váha kritéria je 25%.      

Tabulka: Názvy map imisní zátěže krajů 

Kraj Mapa imisní zátěže kraje 

Hlavní město Praha ekorel imi sc ph.png 

Kraj Jihočeský ekorel imi jc.png 

Kraj Jihomoravský ekorel imi jm.png 

Kraj Karlovarský ekorel imi kv.png 

Kraj Královéhradecký ekorel imi hk.png 

Kraj Liberecký ekorel imi lb.png 

Kraj Olomoucký ekorel imi ol ms.png 

Kraj Pardubický ekorel imi pa.png 

Kraj Plzeňský ekorel imi pl.png 

Kraj Středočeský ekorel imi sc ph.png 

Kraj Ústecký ekorel imi ul.png 

Kraj Vysočina ekorel imi vy.png 

Kraj Zlínský ekorel imi zl.png 
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KRITÉRIUM E.2.   MĚRNÁ FINANČNÍ NÁROČNOST NA SNÍŽENÍ EMISÍ 

Měrná finanční náročnost na snížení emisí je pro opatření 2.1.1 definována jako poměr celkových 

způsobilých investičních (realizačních) nákladů (bez DPH) a snížení emisí primárních a prekurzorů 

sekundárních částic (tzv. EPS). Kritérium je vyjádřeno v tis. Kč na snížení 1 tuny EPS za rok.  

Indikátor EPS je definován vzorcem EPS = ((1 x TZL) + (0,88 x NOX) + (0,54 x SO2) + (0,64 x NH3)). 

 

Váha kritéria je 25%.   

     

Tabulka: Bodování měrné finanční náročnosti na snížení emisí u podoblasti 2.1.1 

Body Hodnota 

Projekt bude vyřazen Více nebo rovno 20 000 

0 bodů Více nebo rovno 15 000 

2,5 bodu Více nebo rovno 13 000 a méně než 15 000 

5 bodů Více nebo rovno 11 000 a méně než 13 000 

7,5 bodu Více nebo rovno 9 000 a méně než 11 000 

10 bodů Více nebo rovno 7 000 a méně než 9 000 

12,5 bodu Více nebo rovno 6 000 a méně než 7 000 

15 bodů Více nebo rovno 5 000 a méně než 6 000 

17,5 bodu Více nebo rovno 4 000 a méně než 5 000 

20 bodů Více nebo rovno 3 000 a méně než 4 000 

22,5 bodu Více nebo rovno 2 000 a méně než 3 000 

25 bodů Méně než 2 000 

 

KRITÉRIUM T.1   SNÍŽENÍ EMISÍ V PROCENTECH 

Snížení emisí v procentech je pro potřeby podoblasti 2.1.1 definováno jako snížení emisí primárních 

částic a prekurzorů sekundárních částic (tzv. EPS). Kritérium je vyjádřeno v procentech. 

Indikátor EPS je definován vzorcem EPS = ((1 x TZL) + (0,88 x NOX) + (0,54 x SO2) + (0,64 x NH3)). 

 

Váha kritéria je 50%.     

 

Tabulka: Bodování snížení emisí v procentech u podoblasti 2.1.1 

Body Hodnota 

0 bodů Méně než 5 % 

5 bodů Více nebo rovno 5 a méně než 10 % 

10 bodů Více nebo rovno 10 a méně než 20 % 

15 bodů Více nebo rovno 20 a méně než 30 % 

20 bodů Více nebo rovno 30 a méně než 40 % 

25 bodů Více nebo rovno 40 a méně než 50 % 

30 bodů Více nebo rovno 50 a méně než 60 % 

35 bodů Více nebo rovno 60 a méně než 70 % 

40 bodů Více nebo rovno 70 a méně než 80 % 

45 bodů Více nebo rovno 80 a méně než 90 % 

50 bodů Více nebo rovno 90 % 
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uádost o poskytnutí podpory 

Operační program uivotní prostQedí, výzva č. 41. výzva OPuP 

 

A. Identifikace operačního programu a výzvy 
 

Oblasti podpory 

uádost o poskytnutí podpory z Operačního programu uivotní prostQedí

Název projektu

uadatel

Identifikační číslo projektu

Kraj realizace

Prioritní osa --Neuvedeno--

Primární oblast podpory --Neuvedeno--

Podoblast podpory --Neuvedeno--

Projekt spadá do dalYí oblasti podpory

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí

Datum tisku: 27.11.12 12:19 17Strana 1 z 
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B. Základní identifikace projektu 
 

Projekt 

 

Místo realizace projektu 

 

Harmonogram projektu 

 

Realizace projektu v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města 

 

Typ projektu 

 

Skupinové projekty 

Název projektu

Název projektu (anglicky)

Rozsah celkových uznatelných nákladg
projektu

Stručný obsah projektu

Cíle projektu

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

PSČ

Kraj (NUTS III) --Neuvedeno--

Okres (NUTS IV) --Neuvedeno--

Obec --Neuvedeno--

OvěQeno dne

Katastrální území

Popis umístění projektu

PQípravná fáze projektu

PQedpokládané datum zahájení
zadávacího Qízení

PQedpokládané datum zahájení
realizace projektu

PQedpokládané datum ukončení
realizace projektu

PQedpokládané datum zahájení provozu

Pokud je projektový záměr součástí Integrovaného plánu rozvoje měst, bude dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. 8. 2007
bonifikován 10 % z celkového obdrveného bodového hodnocení. Město potvrdí, ve pQedkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli a
prioritami schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. Toto potvrzení dodá vadatel jako pQílohu k vádosti o poskytnutí dotace z
OPuP -bez dodaného potvrzení nemgve být projekt bonifikován.

Projekt je realizovaný v rámci
schváleného Integrovaného plánu
rozvoje města

Projekt podléhá pravidlgm veQejné
podpory

Název projektu
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C. Základní identifikace vadatele (subjektu) 

 

uadatel 

 

DPH 

 

Bonita a typ vadatele 

 

Sídlo vadatele 

Vyberte typ vadatele

Vypl@te IČ a pQejděte na dalYí pole formuláQe. Systém automaticky doplní právní formu a DIČ. Pokud systém nezobrazuje data správně,
ověQte jejich stav v databázi ARES: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

IČ

Název subjektu

Právní forma

DIČ

Typ subjektu

Plátce DPH Ne

OKEČ

Účetní jednotka vadatele účtuje:

PQedmět činnosti subjektu

Máte vivnostenské oprávění ve vztahu k
pQedmětu podpory?

Ano

IČ bylo ověQeno

Plátce DPH

Kritérii pro stanovení, zda bude u vadatele prověQována bonita, je typ vadatele a výYe celkových vlastních zdrojg (CVZ - jejich výYi vadatel
nalezne v zálovce E, tabulce E2, Qádku h). U vadatelg, kteQí realizují projekt s dotací vyYYí nev 100 mil. Kč (součet dotace z EU a státního
rozpočtu) a u vadatelg, kteQí vádají Fond o poskytnutí pgjčky, je bonita vadatele prověQována vvdy. uadatel vychází z pQílohy dle PQíloh č.
4.1 Směrnice MuP č. 4/2010. Upozor@ujeme, ve v pQípadě, ve se v prgběhu hodnocení uádosti o poskytnutí podpory zvýYí CVZ vadatele
a vadatel se tak dostane v tabulce pro prověQování bonity z kategorie ne do kategorie ano, nebo vadatel povádá v prgběhu hodnocení
projektu o poskytnutí pgjčky ze SFuP, bude vyzván k urychlenému pQedlovení ekonomických pQíloh dle PQíloh č. 4 Směrnice MuP č.
4/2010 a vyplnění a zaslání zálovky D v uádosti o poskytnutí podpory.

Typ vadatele

Bude prováděno prověQení bonity
vadatele?

Adresy jsou ověQovány proti centrálnímu registru UIR-ADR. Pokud systém adresu odmítá, pokuste se ji nejprve v UIR-ADR dohledat:
http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html

Ulice nebo část obce

Číslo popisné

Číslo orientační

PSČ

Kraj (NUTS III) --Neuvedeno--

Okres (NUTS IV) --Neuvedeno--

Obec --Neuvedeno--

OvěQeno dne

Kód adresy

E-mail

WWW
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Kontaktní osoba vadatele 

 

Statutární zástupce vadatele 

 

Informace o právním vztahu k pQedmětu podpory 

 

Typ účetní jednotky 

Jméno

PQíjmení

Titul pQed

Titul za

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

Fyzické osoby nepodnikající: v pQípadě více vlastníkg uveďte pověQenou osobu a dolovte pověQení

Jméno

PQíjmení

Titul pQed

Titul za

Název funkce

Telefon

Mobilní telefon

Je sídlo statutárního zástupce odliYné
od údajg vadatele?

Ne

PQedmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s povadovanou podporou poQízené (popQípadě rekonstruované,
upravené nebo jinak výrazně zhodnocené), jakov i budovy a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.

Právní vztah k pQedmětu podpory

Kterou prováděcí vyhláYkou a jakými standardy se Qídí účetnictví vadatele. Struktura je uvedena podle Českých účetních standardg
(ČÚS).

Zvolte typ účetní jednotky

VyhláYka ČÚS Typ účetní jednotky

500/2002 Sb. 001-023 (FZ 01/2003) Pro podnikatele

501/2002 Sb. 101-115 (FZ 02/2003) Pro finanční instituce

502/2002 Sb. 201-223 (FZ 04/2003) Pro pojiY]ovny

503/2002 Sb. 301-312 (FZ05/2003) Pro zdravotní pojiY]ovny

504/2002 Sb. 401-414 (FZ 06/2003) Pro jednotky u nichv hlavním pQedmětem činnosti není podnikání

505/2002 Sb. 501-522 (FZ 03/2003) Pro ÚSC, PO, SF a OSS
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Operačního programu uivotní prostQedí

Datum tisku: 27.11.12 12:19 17Strana 4 z 



Ukáz
kový

 vý
tis

k

D. Ekonomické údaje 
 

Upozornění 

Pro pQístup na stránku "Ekonomické údaje" je potQeba nejprve správně vyplnit "Právní formu" na zálovce "uadatel". V pQípadě, ve je na zálovce C v části typ vadatele zvolena movnost "OSS a PO zQíz.
OSS" tak není nutné zálovku D vyplnit.

Upozor@ujeme, ve v pQípadě, ve se v prgběhu hodnocení uádosti o poskytnutí podpory zvýYí CVZ vadatele a vadatel se tak dostane v tabulce pro prověQování bonity z kategorie ne do kategorie ano,
nebo vadatel povádá v prgběhu hodnocení projektu o poskytnutí pgjčky ze SFuP, bude vyzván k urychlenému vyplnění a zaslání zálovky D v uádosti o poskytnutí podpory.

Zálovku 'D' prosím vypl@ujte v tisících Kč.
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E. KQívové financování 
 

Upozornění 

Tato zálovka slouví pouze pro kQívové financování v prioritní ose 7
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E. Financování 
 

Upozornění 

 

E3 - Členění typu nákladg 

Pro zobrazení pQísluYných tabulek je nejdQíve tQeba správně vyplnit typ veQejné podpory na zálovce (B) a typ subjektu na zálovce (C)

Zálovku 'E' prosím vypl@ujte v korunách, ne v tisících Kč. Uvedené částky se vyjadQují včetně DPH (v pQípadě plátce DPH vlovte DPH do nezpgsobilých výdajg).

Vzhledem k tomu, ve pQi vypl@ování pQílohy E1.3 v elektronickém prostQedí BENE-FILL se jiv reflektuje skutečná realizovatelnost a proplácení finančních prostQedkg, byla pozastavena movnost vkládání
hodnot do uvedených sloupcg let 2008 a 2009 (ale investiční náklady dle finanční analýzy budou vynaloveny a pro zachování správného výpočtu finanční analýzy musejí být i tak vyplněny). Proto Vám
doporučujeme investiční náklady související s pQípravou projektové dokumentace a vádosti, které jsou uznatelným výdajem za roky 2008 a 2009 v E1.3 ve finančí analýze sečíst a doplnit do sloupce
pQísluYného Qádku pro rok 2010, jelikov v něm bude docházet k financování realizace daného projektu.

Do tabulky E3 vypl@te částky s / bez DPH v závislosti na plátcovství vadatele. Pokud je vadatel plátce DPH - vyplní tabulku hodnotami bez DPH. Pokud vadatel není plátce DPH - vyplní tabulku
hodnotami včetně DPH. Pro podrobnějYí seznámení s problematikou plátcovství DPH vyuvijte novelu zákona o DPH - zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z pQidané
hodnoty, ve znění pozdějYích pQedpisg.

Charakter zakázky Zpgsobilé výdaje [Kč] % Uznané zpgsobilé výdaje [Kč] %

PQímé realizační výdaje 0 100

- realizace

- propagace

- osobní náklady

Osobní náklady PO 1.1.4 a 7 0

Nákup pozemkg 0

Nákup budov 0

Věcné pQíspěvky - nemovitý majetek 0

Rozpočtová rezerva 0

Projektová pQíprava 0

Technický a autorský dozor 0

Správce stavby 0

0

Celkem zpgsobilé výdaje (CZV) vč. úspory 0

Celkem zpgsobilé výdaje (CZV) bez úspory 0

Zbývá k doplnění CZV 0

typ výdajg nezpgsobilé výdaje [Kč] nezpgsobilé výdaje [Kč]
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E4 - Seznam nezpgsobilých výdajg 

Charakter zakázky Zpgsobilé výdaje [Kč] % Uznané zpgsobilé výdaje [Kč] %

Nezpgsobilé výdaje

Úspora provozních nákladg

Celkem nezpgsobilé výdaje (CnZV) 0

Zbývá k doplnění CnZV 0

Celkem výdaje (CV) 0

Zbývá k doplnění CV 0

Neuznatelná polovka Dgvod neuznání výdajové polovky Částka [Kč]

Celkem nezpgsobilé výdaje (CnZV) 0

Zbývá k doplnění CnZV 0
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F, G. Vliv na rovné pQílevitosti 
 

Vliv na rovné pQílevitosti 

 

Vliv na udrvitelný rozvoj a vivotní prostQedí 

Vliv na rovné pQílevitosti

Popis a zdgvodnění vlivu na rovné
pQílevitosti:

Vliv na udrvitelný rozvoj a vivotní
prostQedí

Popis a zdgvodnění vlivu na vivotní
prostQedí
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H. VeQejné zakázky 
 

VeQejné zakázky 

Typ výběrového Qízení PQedmět zakázky PQedpokládané datum
vyhláYení výběrového
Qízení

--Neuvedeno--

Zadávací Qízení mimo revim zákona dle pQíloh směrnice MuP PQedmět zakázky PQedpokládané datum
vyhláYení výběrového
Qízení
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J. PQínosy opatQení 

Zálovku J není potQeba vypl@ovat, pokud je na zálovce B, v tabulce Skupinové projekty, uveden pouze jeden projekt. Vypl@te pouze
zálovku J2.
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J2. PQínosy opatQení 

 
Konec části: null
 

null

Pokud chcete začít pracovat na této zálovce, musíte nejprve správně vyplnit a ulovit zálovku Program (A).
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I. VeQejná podpora 
 

MSP 

 

Upozornění 

Jedná se o podnik (subjekt vykonávající
hosp. činnost)?

Jedná se o podnik --- Zvolte polovku ---

Podnik má méně nev 250 zaměstnancg

Roční obrat podniku je menYí nev 50
miliong EUR

Bilanční suma roční rozvahy podniku je
menYí nev 43 miliong EUR

Malý nebo stQední podnik?

Je tQeba nejdQíve vyplnit typ veQejné podpory na zálovce (B)
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L. Čestné prohláYení 
 

Čestné prohláYení o bezdluvnosti 

 

Čestné prohláYení vadatele, ve mu nebyl na daný projekt pQidělen jiný finanční pQíspěvek 

 

Čestné prohláYení o pravdivosti údajg souvisejících s DPH 

 

Čestné prohláYení o zajiYtění celkových vlastních zdrojg 

 

Čestné prohláYení o dostatečné administrativní a provozní kapacitě pro splnění povinností
týkajících se poskytnutí finančních prostQedkg 

 

ProhláYení vadatele udělující souhlas k pQepočtu projektu na ｷ Pídícím orgánem (povadováno
pouze u Velkých projektg (nad 25 mil. ｷ)) 

 

ProhláYení vadatele udělující souhlas s uveQej@ováním informací 

ProhlaYuji, ve ke dni ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ.. (datum podání vádosti o poskytnutí podpory) nemám vádné závazky vgči orgángm státní
správy, samosprávy a zdravotním pojiY]ovnám po lhgtě splatnosti (zejména da@ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na
penále na veQejné zdravotní pojiYtění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a pQíspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
odvody za poruYení rozpočtové kázně, atd.), či dalYí nevypoQádané finanční závazky z jiných projektg financovaných ze strukturálních
fondg nebo Fondu soudrvnosti vgči orgángm, které prostQedky z těchto fondg poskytují nebo jiné závazky po lhgtě splatnosti vgči SFuP.

ProhlaYuji, ve ke dni ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ.. (datum podání vádosti o poskytnutí podpory) nejsem pQíjemcem vádného finančního
prostQedku z ostatních operačních programg, Fondu Soudrvnosti, iniciativ Evropského společenství ani národních programg SFuP ČR. V
pQípadě obdrvení Registračního listu akce a Rozhodnutí ministra vivotního prostQedí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci OP uP odstoupím od dalYích podaných vádostí, cov dolovím SFuP ČR do 10 dng ode dne obdrvení výYe zmíněných dokumentg.

ProhlaYuji, ve ke dni ............................................ (datum podání vádosti o poskytnutí podpory) jsou vYechny uvedené skutečnosti
související s plátcovstvím DPH uvedené na zálovce C formuláQe vádosti pravdivé.

ProhlaYuji, ve zajistím vlastní zdroje na financování celkových nákladg projektu, na které není poskytována podpora z ERDF/FS, SFuP
nebo SR ｧ kap. 315 MuP.

ProhlaYuji, ve disponuji dostatečnou administrativní a provozní kapacitou pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních
prostQedkg.

uadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, ve z dgvodu co nejpQesnějYího stanovení výYe podpory Společenství v ｷ je vádost pQed
odesláním Evropské komisi pQepočítána Pídícím orgánem dle měsíčního účetního kurzu Evropské komise platného v měsíci jejího
pQedlovení na Evropskou komisi.

uadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, ve v pQípadě kladného vyQízení vádosti a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace budou
zveQejněny pQísluYné údaje charakterizující projekt a poskytovanou podporu, zejména identifikace projektu (název, číselná označení),
identifikace vadatele, struktura financování projektu (včetně celkové finanční náročnosti a výYe podpory) a účel projektu. uadatel rovněv
bere na vědomí, ve ze strany SFuP ČR a MuP budou pQípadným zájemcgm poskytovány informace podle zákona o svobodném pQístupu
k informacím (č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění) včetně vYech dokumentg vydaných SFuP ČR a MuP v souvislosti s vyQízením této
vádosti a dalYí administrací poskytované podpory.
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Seznámení se směrnicí MuP č. 4/2010 a ID OPuP 

uadatel tímto potvrzuje, ve se seznámil s Implementačním dokumentem Operačního programu vivotní prostQedí a Směrnicí MuP č.
4/2010 a ve tato vádost odpovídá pQísluYným nálevitostem v těchto dokumentech stanoveným. V této souvislosti vadatel prohlaYuje, ve
veYkeré údaje v této vádosti (a jejích pQílohách) uvedené jsou pravdivé, nezkreslené a úplné. uadatel bere na vědomí, ve Ministerstvo
vivotního prostQedí jako Qídící orgán pQeneslo část svých pgsobností vyplývajících z jeho postavení ve struktuQe implementace
strukturálních fondg na Státní fond vivotního prostQedí ČR jako zprostQedkující subjekt (dále jen ｬFondｬ). V této souvislosti vadatel
potvrzuje, ve bude respektovat pokyny a informace Fondu, jak individuální, tak obecné, zveQejněné na webových stránkách Fondu.

Jméno statutárního zástupce vádajícího subjektu: ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ.*)

Vｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ.. Dne:ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ.

Razítko:

Podpis: ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ

*) Je-li vádajícím subjektem právnická osoba.
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M. Provozní situace 
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PQílohy  
Datum tisku: 27. listopad 2012 12:19
 

uádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu uivotní prostQedí

Datum tisku: 27.11.12 12:19 17Strana 17 z 





1 / 6

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operaちního programu Životní prostáedí 
podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ministerstvo životního prostáedí vyhlašuje prostáednictvím Státního fondu životní-
ho prostáedí České republiky XLII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Operaちního programu Životní prostáedí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou páijímány 

od 24. zááí 2012 do 23. listopadu 2012.

Výzva se vztahuje na  individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR 
vちetnへ DPH).

Žádosti o podporu (kritéria páijatelnosti, zp…sobilé výdaje) musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementaちním dokumentem OPŽP 
a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním znへní smへrnice MŽP 
ち. 12/2012 pro páedkládání žádostí a o poskytování fi nanちních prostáedk… pro pro-
jekty z OPŽP vちetnへ spolufi nancování ze SFŽP ČR a státního rozpoちtu ČR – kapi-
toly 315 (životní prostáedí) a Závazných pokyn… pro žadatele a páíjemce podpory 
v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostáednictvím informaちního systému BENE-
FILL od 6 hodin prvního dne lh…ty stanovené pro páíjem žádostí. Žádost je táeba doruちit 
na páíslušná krajská pracovištへ AOPK ČR do 16 hodin posledního dne lh…ty. V páípadへ 
zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a ちas doruちení a je táeba poちítat s páimへáe-
nou ちasovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP
www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

XLII. výzva
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Prioritní osa 6
Zlepšování stavu páírody a krajiny

Oblast podpory 
6.1 Implementace a péちe o území soustavy Natura 2000

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:

 opatáení spojená s implementací soustavy Natura 2000 vちetnへ monitoringu zvláštへ 
chránへných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlin-
ných a živoちišných druh….

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.1
Objem prací realizovaných svépomocí nesmí páesáhnout limit ve výši 200 tis. Kち na pro-
jekt. Pái páekroちení této ちástky nebude žádost akceptována z d…vodu nesplnへní podmí-
nek výzvy.

Oblast podpory 
6.2 Podpora biodiverzity

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:

 opatáení k uchování a zvyšování poちetnosti druh…, realizovaná páedevším prostáed-
nictvím záchrany druh… a ekosystém… a vytvááení vhodných podmínek pro jejich dal-
ší existenci,

 zajiš＿ování péちe o chránへná území vちetnへ evropsky významných lokalit a ptaちích ob-
lastí a vyhodnocování výsledk… péちe s využitím zásad ekosystémového páístupu pái 
ochranへ biodiverzity in situ,

 opatáení k minimalizaci a páedcházení škodám zp…sobeným silnへ a kriticky ohro-
ženými zvláštへ chránへnými druhy živoちich… na komunikacích, vodohospodááských 
objektech, zemへdへlských a lesních kulturách, chovech ryb a vちel,

 investiちní opatáení smへáující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystém… a dru-
h… na  rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátへžové faktory 
životního prostáedí vちetnへ opatáení v souvislosti s péちí o handicapované živoちichy,

 páedcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druh… rostlin a živoちich…,

 realizace trvalých opatáení na ochranu jeskyní a krasových jev…,

 investiちní opatáení pro obnovu a  výstavbu návštへvnické infrastruktury ve  zvláštへ 
chránへných územích, ptaちích oblastech, evropsky významných lokalitách, páírodních 
parcích a geoparcích (vちetnへ návštへvnických stáedisek),

 zpracování studie zajištへní pr…chodnosti fragmentované krajiny a vodních tok… pro 
volnへ žijící živoちichy.

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.2
Projekt vodní nádrže (obnova ちi tvorba) m…že být do 6.2 páedložen pouze:

 pokud jde o opatáení v maloplošném zvláštへ chránへném území ちi I. nebo II. zónへ 
CHKO nebo NP, které je v souladu s plánem péちe (potvrzuje páíslušný orgán ochra-
ny páírody),
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 pokud jde o opatáení v evropsky významné lokalitへ (EVL) a ptaちí oblasti (PO) a bez 
realizace opatáení je ohrožena existence páedmへtu ochrany EVL ちi PO. Je-li pro území 
schválen souhrn doporuちených opatáení (SDO), musí být opatáení v souladu s tímto 
SDO (potvrzuje AOPK ČR),

 pokud jde o opatáení vyplývající ze Záchranného programu silnへ ちi kriticky ohrožené-
ho druhu, tento program musí být schválen MŽP (potvrzuje AOPK ČR).

Opatáení, jejichž souちástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží nesplÑující výše 
uvedené podmínky, nebudou akceptována z d…vodu nesplnへní podmínek výzvy.

Projekt studie na zajištへní pr…chodnosti vodních tok… pro volnへ žijící živoちichy je pái-
jatelný pouze:

 je-li žadatelem správce vodního toku podle § 48 zákona o vodách (254/2001 Sb. 
v platném znへní).

Objem prací realizovaných svépomocí nesmí páesáhnout limit ve výši 200 tis. Kち na pro-
jekt. Pái páekroちení této ちástky nebude žádost akceptována z d…vodu nesplnへní podmí-
nek výzvy.

Oblast podpory 
6.3 Obnova krajinných struktur

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:

 realizace opatáení navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav 
zamへáených na výsadby zelenへ v krajinへ a ochranu p…dy, 

 páíprava a realizace prvk… územních systém… ekologické stability,

 zakládání a obnova krajinných prvk… (výsadba a obnova remíz…, alejí, soliterních 
strom…, vへtrolam… atd.), báehových porost… a historických krajinných struktur (vち. 
polních cest a ošetáení strom… ve významných alejích), péちe o památné stromy,

 opatáení k  zachování a  celkovému zlepšení páírodních pomへr… v  lesích ve  zvláštへ 
chránへných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a na-
dregionálních biocentrech územních systém… ekologické stability, a  to dosažením 
druhové a prostorové skladby porost…, odpovídající místním páírodním podmínkám,

 realizace lesopへstebních opatáení biologického charakteru pro vytvoáení základních 
podmínek a nastartování procesu regenerace les… smへrem k druhové a prostorové 
skladbへ porost…, odpovídající místním páírodním podmínkám v prioritních oblastech 
pásem ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláštへ 
chránへných územích nebo územích soustavy Natura 2000.

 zpracování lesních hospodááských plán… pro lesy na územích národních park… a v je-
jich ochranných pásmech s využitím metody pro zajištへní strukturálnへ bohatých les… 

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.3
V rámci podporovaných opatáení v oblasti podpory 6.3 nem…že být podpoáena obnova 
nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldr…. Opatáení, jejichž souちástí bude obnova 
nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldr… nebudou akceptována z d…vodu nesplnへ-
ní podmínek výzvy.
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Oblast podpory 
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:

 realizace opatáení páíznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí 
ke zvyšování retenちní schopnosti krajiny, ochranへ a obnovへ páirozených odtokových 
pomへr… a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora páiro-
zených rozliv… v nivních plochách, opatáení ke zlepšení morfologie vodních složek 
krajiny podle Rámcové smへrnice o vodách, budování a obnova retenちních a aku-
mulaちních prostor, které neslouží k  chovu ryb nebo slouží jen k  takovému chovu 
ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldr… nebo soustavy poldr… 
o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),

 realizace opatáení ke  zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové 
smへrnice o vodách obsažená:

 a)  v Plánu oblasti povodí Horního a stáedního Labe,
 b) v Plánu oblasti povodí Oháe a Dolního Labe,
 c)  v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu ob-

lasti povodí Dolní Vltavy,
 d) v Plánu oblasti povodí Odry,
e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,

 zpracování studií podélných revitalizací tok… a niv, (studií, které komplexnへ áeší vodní 
toky a jejich nivy, navrhují opatáení pro obnovu jejich morfologického a ekologického 
stavu a navrácení tok… a niv do páírodního stavu, v opodstatnへných páípadech se také 
zabývají posílením protipovodÑové ochrany, páedevším formou obnovy a tvorby roz-
livných území a dalších páírodへ blízkých opatáení, a migraちní prostupností vodních 
tok…, páedevším formou odstranへní migraちnへ neprostupných míst nebo tvorbou ry-
bích páechod…),

 realizace opatáení k ochranへ proti vodní a vへtrné erozi a k omezování negativních 
d…sledk… povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pás… 
a pr…leh…, vへtrolam… apod.).

Podporu ve výši až 100 % z celkových zp…sobilých výdaj… mohou získat pouze projekty 
na revitalizaci vodních tok…, áíちních ramen, tvorbu nebo obnovu mokáad… a  t…ní (tj. 
projekty, které získají 20 bod… za technické kritérium Typ opatáení).
Finanちní úちast páíjemce podpory na  spolufi nancování projektu budování a  obnovu 
malých vodních nádrží neobsažených v plánech oblastí povodí se pro žádosti podané 
od roku 2010 stanovuje na min. 30 % z celkových zp…sobilých výdaj….

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.4
Projekt v rámci oblasti podpory 6.4 - opatáení budování a obnova malých vodních ná-
drží je páijatelný pouze:

 je-li žadatelem veáejnoprávní subjekt ve smyslu kategorizace dle páílohy 3 smへrnice 
MŽP ち. 12/2012.

Žádosti páedložené soukromými subjekty v rámci tohoto opatáení nebudou akceptová-
ny z d…vodu nesplnへní podmínek aktuální výzvy.
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Oblast podpory 
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:

 opatáení pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zelenへ s preferencí druhové sklad-
by posilující diverzitu sídelních biotop… a vztah obyvatel sídel (zejména dへtí a mládeže) 
k páírodへ: podpora je zamへáena na obnovu páírodへ blízké zelenへ v sídelním prostáedí, 
individuální zakládání a obnovu park… a další trvalé nelesní zelenへ na plochách vymeze-
ných v územnへ plánovací dokumentaci, stromoáadí a významných skupin strom… uvnitá 
sídel, hábitov…, mへstských a obecních lesopark…, školních zahrad a komponovaných kra-
jinných areál…, souちasnへ bude podpora zamへáena k obnovへ a rozvoji funkちních ploch 
sídelní zelenへ zlepšujících kvalitu života ちlovへka v urbanizované krajinへ,

 zakládání a regenerace zelenへ v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymeze-
né v územnへ plánovací dokumentaci,

 výsadba vegetace s páírodへ blízkým charakterem na místへ dáíve odstranへných malých 
(na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky tへžko využitelných brownfi elds, bý-
valých vojenských výcvikových prostor… (v páípadへ, že se nejedná o velkoplošné za-
lesÑování), jiných staveb a zaáízení, zátへže ちi následk… geologického pr…zkumu,

 odstranへní nebo zajištへní nevyužívaných staveb a dalších objekt… ve zvláštへ chránへ-
ných územích a územích zaáazených do soustavy Natura 2000.

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5, s výjimkou projekt… odstranへní nebo 
zajištへní nevyužívaných staveb a dalších objekt… ve zvláštへ chránへných územích a úze-
mích zaáazených do soustavy Natura 2000, mohou získat podporu max. do výše 75 % 
z celkových zp…sobilých výdaj….

Oblast podpory 
6.6 Prevence sesuv… a skalních áícení, monitorování geofaktor… a následk… hor-

nické ちinnosti a hodnocení neobnovitelných páírodních zdroj… vちetnへ zdroj… 
podzemních vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zamへáené na:

 stabilizace nebo sanace sesuv… a skalních masiv…, které bezprostáednへ nebo v krát-
kém ちasovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují páedevším 
životy, zdraví a majetek obちan… a  infrastrukturu sídel a dále monitoring zamへáený 
na kontrolu úちinnosti nápravných opatáení,

 páehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, 
vyhledání a realizace nových zdroj… pro zásobování obyvatelstva,

 provádへní geologických a hydrogeologických prací vちetnへ projekt… za úちelem páe-
hodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,

 vyhledávání, pr…zkum a posouzení možností áízené dotace podzemních vod povr-
chovými vodami (umへlé infi ltrace) z vodních tok… nebo nádrží,

 realizace technických prací sloužících k zajištへní dalších neobnovitelných páírodních 
zdroj…,

 zjištへní možných negativních d…sledk… poz…statk… po hornické ちinnosti, navržení a re-
alizace technického áešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostáedí v ná-
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vaznosti na „Smへrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15. 3. 2006, 
o nakládání s odpady z tへžebního pr…myslu a o zmへnへ smへrnice Rady 2004/35/ES,

 provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených 
v minulosti hornickou ちi obdobnou ちinností a provedení následných sanaちních prací,

 inventarizace sesuv… a  jejich kategorizace, stanovení priorit pro výbへr nejzávažnへj-
ších sesuv… ke stabilizaci nebo sanaci. 

Omezení v rámci výzvy v oblasti podpory 6.6
Objem prací realizovaných svépomocí nesmí páesáhnout limit ve výši 200 tis. Kち na projekt. 
Pái páekroちení této ちástky nebude žádost akceptována z d…vodu nesplnへní podmínek výzvy.

Typ žadatele
Detailní soupis páijatelných páíjemc… podpory je uveden v platné verzi Implementaちní-
ho dokumentu OPŽP.
V páípadへ opatáení v oblasti podpory 6.2 – projekty studií zajištへní pr…chodnosti vod-
ních tok… pro volnへ žijící živoちichy jsou páijatelnými žadateli pouze správci vodních tok… 
podle § 48 zákona o vodách (254/2001 Sb. v platném znへní).
V páípadへ opatáení v oblasti podpory 6.4 – budování a obnova malých vodních nádrží 
jsou páijatelnými žadateli pouze veáejnoprávní subjekty ve smyslu kategorizace dle páí-
lohy ち. 3 smへrnice MŽP ち. 12/2012.

Urちení výše podpory u projekt… s kombinací více oblastí podpory
V páípadへ projekt… s kombinací více oblastí podpory nebo v rámci jedné oblasti podpory, 
u kterých je rozdílná výše podpory, bude koneちná výše podpory stanovena jako vážený pr…-
mへr z náklad… jednotlivých opatáení a následnへ zaokrouhlena na nejbližší nižší ちíslo dへlitelné 
pへti.
Páíklad:
Projekt spojuje opatáení výstavba rybího páechodu a revitalizace vodního toku.
Náklady na výstavu rybího páechodu: 5 mil. Kち
Náklady na revitalizaci vodního toku ちiní: 2 mil. Kち
Výpoちet výše dotace v procentech:
(2 000 000*100) + (5 000 000*90)/7 000 000 = 92,86 % po zaokrouhlení 90 %

Zprostáedkující subjekt OP Životní prostáedí
Státní fond životního prostáedí ČR
Olbrachtova 2006/9, 148 00  Praha 4
tel.: +420 267 994 300, fax: +420 272 936 597

ﾆídící orgán OP Životní prostáedí
Ministerstvo životního prostáedí
Vršovická 65, 100 10  Praha 10
tel.: +420 267 121 111, fax: +420 267 310 308

Spolupracující subjekt OP Životní prostáedí:
Agentura ochrany páírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel.: +420 283 069 242, fax: +420 283 069 241
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Výbへrová (hodnotící) kritéria
pro projekty páijímané v©rámci XLII. výzvy 
Operaちního programu Životní prostáedí

Prioritní osa 6 

ZVEﾆEJNDNO DNE 14. 9. 2012

Výbへrová (hodnotící) kritéria v©Operaちním programu Životní prostáedí lze obecnへ roz-
dへlit do©dvou následujících skupin:
̈ technická s©vahou 50 % na©celkovém hodnocení,
̈ ekologická s©vahou 50 % na©celkovém hodnocení.

Projekty realizované v© rámci region… se soustáedへnou podporou státu (strukturálnへ 
postižené, hospodáásky slabé regiony nebo regiony s©vysoce nadpr…mへrnou nezamへst-
naností) dle usnesení vlády .R ち. 141/2010 ze dne 22. února 2010 nebo projekty rea-
lizované v©rámci Integrovaných plán… rozvoje mへst dle usnesení vlády .R ち. 883/2007 
ze dne 13. 8. 2007 budou v©souladu s©výše uvedenými usneseními boniÞ kovány navíc 
10 % z©celkových obdržených bod….

Ekologická a©technická kritéria hodnocení projektu

Ekologická a©technická kritéria se liší v©závislosti na©typu projektu. V©následujících tabul-
kách jsou uvedena jednotlivá hodnotící kritéria pro oblasti podpory vyhlášené v©rámci 
XLII. výzvy OPŽP:
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Oblast podpory 

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

 Podpora regenerace urbanizované krajiny - sídelní zeleÑ

1)  Ekologická kritéria projektu 

1. Páínos pro biologickou rozmanitost, druhovou skladbu a©historickou 
kompozic

Poちet bod…

Realizací zámへru lze oちekávat výrazný páínos pro zvýšení biodiverzity 
v©rámci zastavへného území (Zvýšení biodiverzity v©rámci zastavへného úze-
mí lze oちekávat od©opatáení, jehož rozsah odpovídá velikosti vへtšího sídla 
nebo sídelní aglomerace a©zároveÑ je pro zastavへné území zcela novým 
páírodním prvkem s©významným potenciálem pro páirozené zvyšování 
biodiverzity 
a©nabídky pro další druhy organism…. Tento potenciál je zajištへn kromへ 
dostateちnへ velké rozlohy také dostatkem travnatých ploch, dostateちnou 
výškovou i©plošnou diferenciací porostu a©využitím pokud možno domá-
cích (geograÞ cky p…vodních) druh… dáevin vhodných pro dané ekologické 
podmínky.) nebo
Realizací zámへru lze oちekávat obnovu historické kompozice a©druhové 
skladby u©historických park… a©krajinných areál… nebo památkovへ chránへ-
ných ちástí mへst a©obcí (musí být doloženo relevantními doklady)

25

Realizací zámへru lze oちekávat páínos pro zvýšení biodiverzity v©rámci 
lokality 
(Ke©zvýšení biodiverzity pouze v©rámci lokality dochází v©páípadへ, že prvky 
srovnatelného významu jsou již v©zastavへném území zakomponovány 
nebo opatáení nemá dostateちný potenciál, aby významnへ ovlivnilo biodi-
verzitu v©rámci zastavへného území)

10

Realizace zámへru je neutrální ve©vztahu k©biodiverzitへ, zámへr neáeší obno-
vu historické kompozice a©druhové skladby u©památkovへ chránへných nebo 
historických park… a©krajinných areál… památkovへ chránへných ちástí mへst 
a©obcí 

0

Realizace zámへru zp…sobí pokles biodiverzity v©lokalitへ (stávající stav lo-
kality je lepší v©porovnání s©páedpokládaným stavem po©realizaci zámへru), 
realizací zámへru dojde k©nevratnému zásahu do©biotop… zvláštへ chránへ-
ných nebo ohrožených druh… rostlin a©živoちich…) 
Realizací zásahu dojde k©nevratnému poškození historické kompozice 
a©druhové skladby u©památkovへ chránへných nebo historických park… 
a©krajinných areál… 

0 (zamítnutí)

2. Lokalizace Poちet bod…

Opatáení je realizováno z©vへtšiny uvnitá zastavへného a©zastavitelného úze-
mí mへsta ちi obce a©zcela nebo ちásteちnへ leží v©ZCHÚ, VKP, ÚSES, na©území 
památky svへtového dへdictví UNESCO nebo nemovité kulturní památky
V©páípadへ obnovy park… nebo komponovaných krajinných areál… se tyto 
nachází z©vへtší ちásti v©památkovへ chránへných lokalitách, v©páípadへ jednotli-
vých strom… ちi jejich skupin a©alejí jde o©památné stromy

25

Opatáení je realizováno z©vへtšiny uvnitá zastavへného a©zastavitelného úze-
mí mへsta ちi obce nebo 
Opatáení áeší zakládání ちi regeneraci zelenへ v©rámci tvorby zeleného prs-
tence kolem mへst nad 10©000 obyvatel

10

Ostatní opatáení 0
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2) Technická kritéria projektu 

1. Hledisko páimへáenosti náklad… Poちet bod…

Náklady do©100 % Náklad… obvyklých opatáení nebo do©85 % dle Ka-
talogu cen stavebních prací (tam, kde není položka v©Nákladech ob-
vyklých opatáení)

30

Nákladnへjší vzhledem k© Náklad…m obvyklých opatáení do© 150 % 
nebo Katalogu cen stavebních prací do©100 % (tam, kde není položka 
v©Nákladech obvyklých opatáení)

5

Výraznへ páedražené, náklady páesahují obvyklou úroveÑ pro daný typ 
opatáení (tj. nad 150 % vzhledem k©Náklad…m obvyklých opatáení, ale 
do©100 % dle Katalogu cen stavebních prací), od…vodnへno zvýšeným 
zájmem ochrany páírody a©krajiny*   

0

Výraznへ páedražené, náklady páesahují obvyklou úroveÑ pro daný typ 
opatáení (tj. nad 150 % vzhledem k©Náklad…m obvyklých opatáení, 
ale do©100 % dle Katalogu cen stavebních prací), není od…vodnへno 
zvýšeným zájmem ochrany páírody a©krajiny* nebo náklady páesahují 
100 % dle Katalogu cen stavebních prací   

0 (zamítnutí)

*  Za©zvýšený zájem ochrany páírody a©krajiny lze považovat opatáení, která splÑují souちasnへ 
následující podmínky:

 • projekt je zamへáen na©zachování nebo obnovu významných páírodních hodnot v©dané 
lokalitへ

 • opatáení musí získat zároveÑ max. poちet bod… v© kritériu „Kvalita zpracování zámへru 
z©hlediska technického a©technologického“ a©poloviちní poちet bod… v©ekologických kritéri-
ích (25 bod…) 

 • zvýšené náklady jsou objektivnへ od…vodnへné, tzn. že opatáení obsahuje speciÞ cké ちin-
nosti a©materiály odpovídající áešené lokalitへ ちi páedmへtu projektu (tj. neobsahuje ちin-
nosti a©materiály, které bezprostáednへ nesouvisí se zajištへním cíle páedmへtu podpory

2. Komplexnost áešení v©území a©návaznost na©jiná opatáení Poちet bod…

Zámへr ucelenへ áeší opatáení v©zastavへném území v©návaznosti na©schvá-
lenou ÚPD (napá. pr…chod biokoridoru zastavへným územím v©celé jeho 
délce, celý zámecký park, lesopark, systém doprovodné uliちní zelenへ v©uce-
lené ちásti obce apod.)

10

Zámへr áeší pouze jednotlivé opatáení, ale na©plochách urちených ÚPD 5

Zámへr áeší pouze jednotlivé opatáení 0

3. Kvalita zpracování zámへru z©hlediska technického a©technologického 
(vhodnost navrženého áešení, typ sazenic/osiva, nároちnost následné 
péちe - udržitelnost výsledk… projektu) 

Poちet bod…

Zámへr je optimálnへ navržen z©hlediska naplnへní cíle páedmへtu podpory. 10

Zámへr je vhodnへ navržen, ale z©objektivních d…vod… (napá. majetkopráv-
ních vztah… k©pozemk…m) není zvoleno optimální áešení

5

Zámへr naplÑuje cíle páedmへtu podpory, ale není zvoleno optimální áešení 
a©plnへ využito podmínek áešeného území

0

Zámへr je nevhodnへ navržen (v©zámへru je hrubá chyba výraznへ snižující 
páínos akce) 

0 (zamítnutí)
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 OdstraÑování staveb ze ZCHÚ

1) Ekologická kritéria projektu 

1. Soulad se strategickými dokumenty, páínos pro biologickou rozmanitost Poちet bod…

Zámへr vyplývá z©plánu péちe o©ZCHÚ, souhrnu doporuちených opatáení 30

Zámへr není v©rozporu s©plánem péちe o©ZCHÚ, souhrnem doporuちených 
opatáení nebo tyto dokumenty nejsou zpracovány

15

Zámへr je v©rozporu s©plánem péちe o©ZCHÚ nebo souhrnem doporuちených 
opatáení

0

2. Lokalizace Poちet bod…

I. zóna NP, NPR 20

II. zóna NP, I. a©II. zóna CHKO, NPP, PR 10

III. zóna NP a©CHKO, PP, ptaちí oblasti, evropsky významné lokality, pokud 
nespadají do©nへkteré z©výše uvedených kategorií ZCHÚ a©území chránへné 
Karpatskou úmluvou, pokud není v©nへkteré z©výše uvedených kategorií

5

Ostatní území 0

2) Technická kritéria projektu  

1. Hledisko páimへáenosti náklad… Poちet bod…

Náklady do©100 % Náklad… obvyklých opatáení nebo do©85 % dle Katalogu cen 
stavebních prací (tam, kde není položka v©Nákladech obvyklých opatáení)

25

Nákladnへjší vzhledem k©Náklad…m obvyklých opatáení do©150  %  nebo 
Katalogu cen stavebních prací do©100 % (tam, kde není položka v©Nákladech 
obvyklých opatáení)

5

Výraznへ páedražené, náklady páesahují obvyklou úroveÑ pro daný typ opatáení (tj. 
nad 150 % vzhledem k©Náklad…m obvyklých opatáení, ale do©100 % dle Katalogu 
cen stavebních prací), od…vodnへno zvýšeným zájmem ochrany páírody a©krajiny*   

0

Výraznへ páedražené, náklady páesahují obvyklou úroveÑ pro daný typ opat-
áení (tj. nad 150 % vzhledem k©Náklad…m obvyklých opatáení, ale do©100 % 
dle Katalogu cen stavebních prací), není od…vodnへno zvýšeným zájmem 
ochrany páírody a©krajiny* nebo náklady páesahují 100 % dle Katalogu cen 
stavebních prací   

 0 (zamítnutí)

*  Za©zvýšený zájem ochrany páírody a©krajiny lze považovat opatáení, která splÑují souちasnへ 
následující podmínky:

 • projekt je zamへáen na©zachování nebo obnovu významných páírodních hodnot v©dané lokalitへ
 • opatáení musí získat zároveÑ max. poちet bod… v©kritériu „Kvalita zpracování zámへru z©hlediska 

technického a©technologického“ a©poloviちní poちet bod… v©ekologických kritériích (25 bod…) 
 • zvýšené náklady jsou objektivnへ od…vodnへné, tzn. že opatáení obsahuje speciÞ cké ちin-

nosti a©materiály odpovídající áešené lokalitへ ちi páedmへtu projektu (tj. neobsahuje ちin-
nosti a©materiály, které bezprostáednへ nesouvisí se zajištへním cíle páedmへtu podpory

2. Kvalita zpracování zámへru z©hlediska technického a©techno-logického 
(vhodnost navrženého áešení, typ sazenic/osiva, nároちnost následné péちe 
- udržitelnost výsledk… projektu) 

Poちet bod…

Zámへr je optimálnへ navržen z©hlediska naplnへní cíle páedmへtu podpory. 25

Zámへr je vhodnへ navržen, ale z©objektivních d…vod… (napá. majetkoprávních 
vztah… k©pozemk…m) není zvoleno optimální áešení

10

Zámへr naplÑuje cíle páedmへtu podpory, ale není zvoleno optimální áešení 
a©plnへ využito podmínek áešeného území

0

Zámへr je nevhodnへ navržen (v©zámへru je hrubá chyba výraznへ snižující 
páínos akce) 

0 (zamítnutí)


