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Náležitosti žádosti o podporu – výzva 01 „MAS Boleslavsko – 

IROP – Bezpečnost v dopravě“ 

 

Plná moc 

Dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobou, např. při podpisu žádosti. Plné moci se 

ukládají v elektronické podobě v systému MS2014+, v modulu Žadatel, v konkrétním projektu do 

záložky Identifikace projektu – Plná moc. Doporučený vzor Plné moci je přílohou č. 11 Obecných 

pravidel. K náležitostem plné moci viz kapitola 2.5 Obecných pravidel. 

Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení pravomocí. V usnesení musí být 

jednoznačně identifikováno, kdo a na koho pravomoci převádí a kterých úkonů se převedení pravomocí 

týká. 

 

Zadávací a výběrová řízení 

Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu na plnění 

zakázky, včetně případných uzavřených dodatků, kterou uplatňuje v projektu. Smlouvu přiloží na 

záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce. 

 

Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4D Specifických pravidel. 

Slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu a usnadňuje podání žádosti o podporu v 

MS2014+, neboť mnoho údajů, uváděných ve studii, bude využito při vyplňování elektronického 

formuláře žádosti. 

 

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility 

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility musí být zpracována podle osnovy uvedené v 

příloze č. 5 těchto Pravidel. 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud projekt zahrnuje více samostatných řešení, musí být každá z izolovaných částí projektu 

připravena v souladu s principy udržitelné mobility a tato skutečnost musí přímo vyplývat z předložené 

Karty souladu s principy udržitelné mobility. 

 

Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

Pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby, jako povinnou přílohu 

žádosti o podporu předkládá čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 

4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. 
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Vysvětlení, co se rozumí skutečným vlastníkem, nalezne žadatel v Obecných pravidlech pro žadatele a 

příjemce v kap. 2.6.1. Vzor čestného prohlášení je v příloze č. 30 Obecných pravidel. Žadatel je povinen 

uvést v čestném prohlášení informace minimálně v rozsahu uvedeném ve vzoru. 

 

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 

Žadatel dokládá územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Pokud stavba nevyžaduje územní 

rozhodnutí, dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. 

Dokument je nutné doložit s datem nabytí právní moci/vydání/uzavření, které bude odpovídat 

nejpozději dnu podání žádosti o podporu. 

Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud 

stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, tuto přílohu nedokládá a přiloží jako přílohu 

dokument, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní. 

 

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 

Pokud žadatel nebude mít k dispozici stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, dokládá žádost o 

stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem, a její přílohy, nejsou-li doloženy v jiné 

příloze žádosti o podporu. 

Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokládá 

společné rozhodnutí s nabytím právní moci. 

V případě, že stavba, která je předmětem projektu, vyžaduje více stavebních povolení, žadatel dokládá 

všechna odpovídající stavební povolení/žádosti. 

Dokument je nutné doložit s datem předložení na stavební úřad/vydání/uzavření/nabytí právní moci, 

které bude odpovídat nejpozději dnu podání žádosti o podporu. 

UPOZORNĚNÍ 

Žadatel popisuje územní a stavební řízení v daném projektu ve Studii proveditelnosti. 

Pokud žadatel k žádosti o podporu doložil žádost o stavební povolení, ohlášení, stavební povolení bez 

nabytí právní moci nebo stavební povolení pozbývající v době před zahájením realizace stavby 

platnosti, musí nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace doložit platné stavební povolení 

s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

Dokument žadatel dokládá současně se Žádostí o změnu jako doplnění žádosti o podporu nejpozději 

do jednoho roku od podání žádosti o podporu (viz kap. 16 Obecných pravidel). 

 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

Žadatel dokládá projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným projektantem, v podrobnosti 

pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení nebo je ověřena 

stavebním úřadem ve stavebním řízení. Jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením 

stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace. 
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Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci pro ohlášení 

stavby, která je součástí ohlášení nebo která je stavebním úřadem ověřena při vydání souhlasu s 

provedením ohlášeného stavebního záměru. V případě, že již byla zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji přikládá k žádosti o podporu. 

Projektové dokumentace jsou zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace 

musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené 

vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

Pokud jsou k různým částem stavby, která je předmětem projektu, zpracovány různé projektové 

dokumentace, žadatel dokládá všechny odpovídající projektové dokumentace. 

 

Položkový rozpočet stavby 

Žadatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů 

hlavních a vedlejších aktivit projektu u nezahájených zakázek na základě stavebního rozpočtu, který se 

vztahuje k příslušnému stupni projektové dokumentace, a přiloží jeho originál ve formátu pdf jako 

povinnou přílohu k žádosti. 

Stavební rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně 

jiné obdobné části, a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit způsobilé/nezpůsobilé výdaje a 

hlavní/vedlejší aktivity projektu. 

Příklad členění stavebního rozpočtu projektu: 

p. č.  Popis  Cena bez DPH  DPH  Cena s DPH  

1. Způsobilé výdaje projektu    

1.a. Hlavní aktivity projektu    

 SO 01 Hl. stavba    

 SO 02 Oplocení    

 SO 03 Parter    

1.b. Vedlejší aktivity projektu    

 SO 01 VRN    

2. Nezpůsobilé výdaje projektu    

 SO 04 Výdaje na bezbariérové 
úpravy vstupů do budov 

   

3. Celkové výdaje projektu    

 

Ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby/k zahájení zadávacího nebo výběrového řízení 

žadatel dokládá položkový rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům 

vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti). Položkový rozpočet stavby žadatel 

předkládá v pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu 

z rozpočtového softwaru. 

Po ukončení zadávacího nebo výběrového řízení žadatel doloží také vysoutěžený položkový rozpočet 

stavby. Rozpočet musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. 



4 
 

(č. 169/2016 od nabytí účinnosti) a předložen v pdf a v elektronické podobě, ve formátu .esoupis, .xc4, 

Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

Pokud jsou k různým částem stavby, která je předmětem projektu, zpracovány různé projektové 

dokumentace a k nim vztažené položkové rozpočty, žadatel dokládá všechny odpovídající položkové 

rozpočty stavby. 

 

Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

Dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy. Vzor výpočtu čistých jiných peněžních 

příjmů je uveden v příloze č. 29 Obecných pravidel. 

 

Smlouva o spolupráci 

Smlouva o spolupráci musí být k žádosti o podporu přiložena v případě, že projekt má být realizován 

na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí. 

Smlouva o spolupráci uzavřená mezi obcemi musí stanovit zejména práva a povinnosti žadatele a 

ostatních obcí, způsob finančního a majetkoprávního vypořádání mezi zúčastněnými stranami v období 

přípravy, realizace a udržitelnosti projektu. Využít lze vzor Partnerské smlouvy, který je přílohou č. 16 

Obecných pravidel. 

 

 

ZDROJ:  

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD, vydání 1.1, platnost od 8. 8. 

2017 


