
Zápis ze schůze Místního výboru Přední Lhota  
ze dne 29. 4. 2015 
 
Přítomní členové: 
Mgr. Miroslava Homolová (předsedkyně), Vladimír Hovorka, Marie Charvátová, Jan 
Jirka, Mgr. František Laluch, Jaroslav Stehlík 
Omluvena: 
Ing. Lucie Kurková 
Hosté: 
Mgr. Ivan Uhlíř (1. místostarosta města), Pavel Sajdl 
___________________________________________________________________ 
 
Zapisovatel: Jan Jirka 
Ověřovatel: Mgr. Miroslava Homolová 
 
Program: 

1. Vypořádání námitek k připravované výstavbě chodníku v Kovanické ulici 
2. Návrhy do RM 
3. Diskuse 

___________________________________________________________________ 
 

1. Vypořádání námitek k připravované výstavbě chodníku v Kovanické ulici 
a. Zastupitelstvo schválilo záměr výstavby chodníku v ul. Kovanická od 

kuchyňského studia k Tescu (chodník má být určen pro smíšený pohyb 
chodců a cyklistů; plánovaná šíře 1,5 m; svodidla). Námitka podnikatelů z 
kuchyňského studia - nebude zde možno parkovat, tato skutečnost zabrání 
zásobování vzorkovny a expedici zboží. 

b. Místní výbor pozval na svoje jednání jednoho z dotčených podnikatelů 
pana Sajdla a po diskusi s ním došel ke shodě na kompromisním návrhu, 
který je přílohou zápisu a byl předem projednán i s Ing. Jindrou Čamrovou 
bez připomínek. 

c. Přítomní se dohodli na spolupráci při hledání možnosti využít pro stavbu 
chodníku dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.  

d. Předsedkyně místního výboru přislíbila panu Sajdlovi, že jej bude 
informovat o dalším vývoji projektu. 

e. Usnesení č. 13: 
Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání 
navrhuje 
upravit projekt vybudování chodníku v Kovanické ulici tak, že ocelové 
svodidlo NH4 bude nahrazeno železným či litinovým zábradlím, které bude 
vzhledem odpovídat přilehlým domům z konce 19. století; dále navrhuje 
nahrazení zámkové dlažby v projektu dlažbou žulovou. A konečně 
navrhuje prodloužení budovaného chodníku do ulice Průběžné a vytvoření 



alespoň tří parkovacích míst podél něj jako náhrady za zrušená parkovací 
místa v Kovanické ulici. 
Hlasování: 6-0-0 

f. Návrh včetně důvodové zprávy je součástí zápisu. 
2. Návrhy do RM 

a. Na základě požadavku radního ing. Lukavce přepracovali členové 
výboru usnesení z předchozích jednání do formy návrhů Radě města. 

b. Usnesení č. 14: 
Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání 
schvaluje 
návrh do Rady města Poděbrady na doplnění smlouvy na údržbu 
zeleně o údržbu zeleného pásu v Kovanické ulici. 
Hlasování: 6-0-0 (návrh je přílohou zápisu) 

c. Usnesení č. 15: 
Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání 
schvaluje 
návrh do Rady města Poděbrady na likvidaci černé skládky v lokalitě 
Borek v katastru Přední Lhoty. 
Hlasování: 6-0-0 (návrh je přílohou zápisu) 

d. Usnesení č. 16: 
Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání 
schvaluje 
návrh do Rady města Poděbrady na doplnění výsadby vzrostlé zeleně 
v ulici Kovanická. 
Hlasování: 6-0-0 (návrh je přílohou zápisu) 

e. Usnesení č. 17: 
Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání 
schvaluje 
návrh do Rady města Poděbrady na řešení dohledu u přechodu pro 
chodce v ulici Kovanická. 
Hlasování: 6-0-0 (návrh je přílohou zápisu) 

3. Diskuse 
a. Anketa na téma změny vedení autobusových linek 398 a H38 přes 

střed obce 
i. Členové výboru se shodli na znění anketní otázky a pověřili Jana 

Jirku grafickou úpravou leták a Mirku Homolovou tiskem a 
distribucí. 

ii. Anketa bude sbírána do konce května 2015, výsledek bude 
vyhodnocen na červnovém jednání výboru a podle výsledku 
zvoleny další kroky 

b. Odvodnění Přední Lhoty 
i. Úkol: Jaroslav Stehlík zjistí informace o stavbě v lokalitě „U 

Okruhu“ a k projektu odvodnění Přední Lhoty, který se podle 
informací výboru právě ve fází správního řízení 



c. Úklid ulic 
i. Úkol: Miroslava Homolová zjistí, kdo je odpovědný za úklid 

všech tří ulic k Přední Lhotě (Kovanická ulice patří státu, 
Průběžná na západ od Kovanické kraji, Průběžná směrem 
k Polabci a ulice K Oboře patří městu) 

d. Termín příštího jednání byl domluven na 3.6.2015 v 19.30 
 
 
Přílohy: 
1) Návrh úpravy projektu stavby chodníku v Kovanické ulici 
2) Návrh do RM na doplnění smlouvy o dílo s firmou New Visit s.r.o. na 

údržbu zelených ploch v Poděbradech o zeleň v ulici Kovanická 
3) Návrh do RM na likvidaci černé skládky v lokalitě Borek v katastru Přední 

Lhoty 
4) Návrh do RM na doplnění výsadby vzrostlé zeleně v ulici Kovanická 
5) Návrh do RM na zřízení dohledu u přechodu pro chodce na křížení ulic 

Kovanické a Průběžné 
 
 
 
 

Zapsal: Jan Jirka     Ověřila: Miroslava Homolová  
Dne: 9.5.2015      Dne: 10.5.2015 

 



Město Poděbrady 

 

 Místnímu výboru MČ Poděbrady – Přední Lhota dne 29.4.2015 

 

N á v r h 

na úpravu projektu vybudování chodníku na ulici Kovanická v úseku mezi ulici 
Průběžnou a obslužnou komunikací OD Tesco (východní strana) 

Návrh předkládá: Jan Jirka 

Zpracoval: Jan Jirka 

Důvodová zpráva: 

Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota inicioval v roce 2013 výstavbu chybějícího 
chodníku v Kovanické ulici mezi křížením s ulicí Průběžnou a OD Tesco. Předložená 
projektová dokumentace situaci řeší vhodným způsobem a odpovídá požadavkům 
místního výboru. Navrhuji pouze drobné úpravy projektu, které zvýší estetickou úroveň 
řešeného místa. S ohledem na nutný souhlas majitelů sousedních nemovitostí – 
provozoven místních podnikatelů navrhuji také rozšíření projektu, které zajistí přístupu 
zákazníků do dotčených provozoven. 

Estetické úpravy: vzhledem k tomu, že rekonstruovaný chodník vede podél nedávno 
opravených domů z 19. století, navrhuji nahradit navrhované ocelové svodidlo NH4 
(viz obrázek č. 1) vhodným historizujícím železným či litinovým zábradlím. Autorka 
projektu ing. J. Čamrová ze spolčenosti Pontex s tímto řešením souhlasí, jelikož 
svodidlo je v tomto místě navrhováno nikoli kvůli svedení vozidel na vozovku v případě 
kolize, ale jako zábrana proti parkování poblíž křižovatky; stejný účel splní i zamýšlené 
zábradlí. Také s ohledem na historický charakter přilehlých domů navrhuji použít pro 
chodník žulovou dlažbu namísto projektované dlažby z betonových dílců (zámkové 
dlažby) – pro obruby je možné recyklovat některé stávající kamenné obrubníky, 
případně doplnit novými. 

Vybudování zábradlí zvýší bezpečnost chodců a přehlednost křižovatky ulic Kovanické 
a Průběžné, ale zamezí parkování zákazníků provozoven sídlících v řešeném místě 
(viz obrázek č. 4). Navrhuji proto nahradit rušená parkovací místa novými co nejblíže 
stávajících: konkrétně navrhuji prodloužit budovaný chodník o zhruba 15 až 20 metrů 
do ulice Průběžné a podél tohoto chodníku v dostatečné vzdálenosti od křižovatky 
vyhradit 3 parkovací místa pro zákazníky provozoven v Kovanické ulici (viz obrázek č. 
5). Opravou povrchu komunikace by zároveň došlo k nápravě nynějšího havarijního 
stavu komunikace podél nemovitostí 1/5 a 1/1, kde je porušen povrch komunikace a 
hromadí se zde dešťová voda a nečistoty.  

Domnívám se, že zvýšení bezpečnosti a estetické hodnoty místa bude ve prospěch 
nejen místních občanů, ale i podnikatelů a jejich zákazníků. 



Návrh usnesení: 

Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota po projednání 

n a v r h u j e  

upravit projekt vybudování chodníku v Kovanické ulici tak, že ocelové svodidlo NH4 
bude nahrazeno železným či litinovým zábradlím, které bude vzhledem odpovídat 
přilehlým domům z konce 19. století; dále navrhuje nahrazení zámkové dlažby 
v projektu dlažbou žulovou. A konečně navrhuje prodloužení budovaného chodníku do 
ulice Průběžné a vyhrazení alespoň tří parkovacích míst pro zákazníky provozoven 
umístěných v Kovanické ulici. 

 

 
Obrázek č. 1: svodidlo NH4 



 
Obrázek č. 2: příklad zábradlí 



 
Obrázek č. 3: příklad zábradlí 



 
Obrázek č. 4: parkování v Kovanické ulici 



 
Obrázek č. 5: Prostor pro zřízení parkovacích míst pro zákazníky provozoven 



Město Poděbrady 

 

Do rady města dne XX.XX.XXXX 

 

N á v r h 

na doplnění smlouvy o dílo s firmou New Visit s.r.o. na údržbu zelených ploch 
v Poděbradech o zeleň v ulici Kovanická 

Návrh předkládá: Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota 

Zpracoval: Jan Jirka 

Důvodová zpráva: 

Platná smlouva o dílo na údržbu zelených ploch v Poděbradech, uzavřená mezi 
Městem Poděbrady a firmou New Visit s.r.o. dne 2.12.2014, nezahrnuje plochu veřejné 
zeleně v Městské části Poděbrady – Přední Lhota, konkrétně v Kovanické ulici. Místní 
výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota proto navrhuje radě města, aby formou dodatku 
ke smlouvě s firmou New Visit zahrnula opomenutou plochu do této smlouvy a zajistila 
tak její údržbu ve stejném režimu, v jakém jsou udržovány ostatní plochy veřejné 
zeleně v Poděbradech. 

Přílohy: 

(1) Situační plánek s vyznačením dotčené plochy (žlutě) 
(2) Fotografie dotčené zeleně 

Návrh usnesení: 

Rada města Poděbrady po projednání 

u k l á d á 

XXX připravit návrh dodatku ke smlouvě o dílo s firmou New Visit s.r.o. na údržbu 
zeleně z 2.12.2014 ve smyslu doplnění plochy veřejné zeleně v Kovanické ulici a 
předložit tento návrh radě města na jejím příštím jednání. 



Doplňovaná
plocha





Město Poděbrady 

 

Do rady města dne 

 

N á v r h 

na likvidaci černé skládky v lokalitě Borek v katastru Přední Lhoty 

Návrh předkládá: Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota 

Zpracoval: Jan Jirka 

Důvodová zpráva: 

Na pozemcích 383/2, 384, 385/1, 385/2 a 453/1 v katastru Přední Lhoty se nachází 
les v majetku Města Poděbrady. Les je v současné době hojně využíván k rekreaci 
občany města žijícími v západní části městské části Přední Lhota, ale ve dnech 
pracovního klidu také ostatními občany Poděbrad i okolních obcí. Tyto pozemky jsou 
zatíženy v historii vzniklou černou skládkou, která značně narušuje estetickou hodnotu 
místa a představuje také zdravotní riziko pro návštěvníky. Skládka také snižuje 
hospodářskou hodnotu těchto pozemků. Ve stejném lese se od roku 2011 nachází 
pomník letcům, kteří v těchto místech zahynuli při letecké nehodě v roce 1945 a jejíž 
70. výročí si připomeneme v letošním roce. 

Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota by v budoucnu rád inicioval přeměnu 
jmenovaných pozemků v lesopark a jejich úpravu s pomocí dotačních prostředků tak, 
aby mohly lépe sloužit občanům města. Dalšími cíli jsou úprava nebezpečné křižovatky 
ulic Průběžná a Poděbradská, která les odděluje od zástavby, a vytvoření naučné 
stezky, která by připomněla leteckou katastrofu z roku 1945. 

Prvním a nezbytným krokem pro úpravu této zanedbané okrajové části města je 
rekultivace zmíněné černé skládky. Tuto rekultivaci je možné financovat z dotačních 
prostředků, a to z národního dotačního programu Státního fondu životního prostředí 
(aktuální výzva do 14.5.2015 je přílohou návrhu), Středočeského fondu životního 
prostředí a zemědělství v roce 2016 (přílohou návrhu tematické zadání na rok 2015, 
obdobná výzva bude vyhlášena na jaře 2016) nebo z Operačního programu životní 
prostředí. (Předběžný harmonogram dotačních výzev Operačního programu životní 
prostředí pro období 2014-2020, který je přílohou návrhu, počítá s vyhlášením dotační 
výzvy pro tento druh projektů v říjnu až prosinci roku 2015.) Dotace by mohla pokrýt 
až 95% nákladů na rekultivaci, včetně nákladů na projektovou přípravu a na podání 
projektové žádosti. Záměr by tedy neměl představovat významnou zátěž pro rozpočet 
města. 

Přílohy: 

(1) Mapa s vyznačením dotčených pozemků 
(2) Fotografie místa 
(3) Výzva SFŽP pro projekty likvidace černých skládek 



(4) Tématická zadání Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství pro 
rok 2015 

(5) Předběžný harmonogram výzev Operačního programu životní prostředí 
(6) Výpisy z katastru nemovitostí – informace o dotčených pozemcích 

Návrh usnesení: 

Rada města Poděbrady po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Místního výboru MČ Poděbrady – Přední Lhota na likvidaci černé skládky 
na pozemcích 383/2, 384, 385/1, 385/2 a 453/1 v katastru Přední Lhoty a  

u k l á d á 

odboru vnitřních věcí zjistit, jaké jsou nezbytné další kroky pro realizaci projektu a jaké 
jsou předpokládané náklady na zhotovení projektové dokumentace a na samotnou 
likvidaci skládky. Termín splnění: do příštího jednání RM. 



Mapy.cz http://mapy.cz/zakladni?x=15.0842285&y=50.1313082&z=16
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Výzva č. 1/2015 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek 

Národního programu Životní prostředí (dále jen „Výzva“).  

 

1. Oblast podpory 

Prioritní oblast:  3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 

Podoblast podpory: 3.3 Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení starých 

ekologických zátěží – Sanace havarijních stavů 

Předmětem podoblasti podpory 3.3 Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“1 a řešení 

starých ekologických zátěží – Sanace havarijních stavů (dále jen „Program“) je podpora samosprávných 

územních celků v případě nelegálních skladů odpadů, kdy existuje relevantní předpoklad, že subjekt 

nebude dobrovolně realizovat stanovené nápravné opatření (např. nemá prostředky, je v konkurzu, 

aj.) a situace je zvýšeným rizikem ohrožení životního prostředí či zdraví obyvatel, u kterého není možno 

odvrátit havarijní stav jiným způsobem. 

Ustanovení relevantních právních předpisů tím není dotčeno. Obecná úprava odstraňování 

ohrožujících ekologických zátěží v případech, kdy z nějakého důvodu odstranění neprovádí odpovědná 

osoba (tj. v zásadě původce znečištění), je stanovena zejména v zákoně č.  185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, a rovněž v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon). Tuto problematiku upravuje rovněž zákon č.  167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. 

 

2. Cíle oblasti podpory 

Cílem Výzvy je odstranění nepovolených „černých skládek“ a nelegálních skladů odpadů.  

Cíle prioritní oblasti: 

                                                           
1 Nejde o skládku a nutně ani zátěž z legislativního pohledu, jde o ilegální skládku, volně pohozené odpady a deponii. 
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 Minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a 

životní prostředí 

 Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, staré ekologické zátěže, management 

chemických látek, prevence průmyslových havárií.  

 

3. Podporované aktivity 

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

 3. 3. E - akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko 

vzniku ekologické havárie. 

 

4. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty: 

 Kraje, dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 Města a obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 

obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění. 

 

5. Forma a výše podpory 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 20 mil. Kč 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP č. 4/2015, v 

souladu s Národním programem Životní prostředí a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí 

ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků (dále jen „Rozhodnutí“), ve Smlouvě o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Smlouva“) a ve Výzvě. 
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6. Termíny Výzvy 

Výzva je vyhlášena jako dvoukolová: 

1. kolo Výzvy 

Krajské úřady ve spolupráci s ORP předloží vyplněné Projektové náměty (závazná struktura 

projektových námětů viz příloha č. 1 Výzvy) včetně příloh uvedených v čl. 14.3 bod a) opatřené 

podpisem oprávněné osoby v jednom tištěném vyhotovení a zároveň v elektronické podobě na CD 

(včetně kompletní dokumentace Projektového námětu) v obálce označené „Projektový námět do NPŽP 

– Výzva č. 1/2015“ na adresu Fondu v následujících termínech:  

 

Zahájení příjmu Projektových námětů:   14. 4. 2015 

Ukončení příjmu Projektových námětů:   14. 5. 2015 ve 12:00 

Projektové náměty budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti předloženy České inspekci 

životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) a MŽP, které provedou posouzení projektového námětu z pohledu 

míry rizika vzniku ekologické havárie, přičemž ve vyjádření ČIŽP bude uveden odkaz na §79 odst. 1, g) 

zákona č. 185/2001 Sb., z důvodu umožnění odstranění „černé skládky“ na pozemku jiného vlastníka, 

než žadatele. 

 

2. kolo Výzvy 

Na základě posouzení Projektových námětů a s ohledem vyjádření ČIŽP a na alokaci Výzvy budou 

v rámci 2. kola Výzvy vybraní žadatelé písemně vyzváni Fondem k předložení žádosti o podporu. Tuto 

výzvu k předložení žádostí o podporu bude žadatelům distribuovat Fond (vč. eventuálních 

individuálních doporučení k sanaci) v následujících orientačních termínech: 

Zahájení příjmu žádostí o podporu:   27. 5. 2015 

Ukončení příjmu žádostí o podporu:   27. 7. 2015 ve 12:00 

Žádosti o podporu (dále jen „Žádost“) budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti předloženy 

MŽP ke zpracování odborného posudku a dále budou hodnoceny Fondem podle výběrových kritérií. 
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7. Kritéria pro výběr projektů 

7.1 Specifická kritéria 

V rámci této Výzvy mohou podat Žádost pouze ti žadatelé, kteří dlouhodobě a opakovaně vyvíjejí snahu 

o odstranění „černých skládek“ z katastru obce veškerými legálními prostředky, což prokáží při podání 

Projektového námětu prostřednictvím předložených příloh, viz čl. 14.3. bod a).  

Splnění této podmínky bude součástí kontroly přijatelnosti předkládaného projektu.  

 

7.2 Výběrová kritéria 

Žádosti budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti hodnoceny na základě těchto výběrových 

kritérií: 

Výběrová kritéria technická s váhou 50% na celkovém hodnocení projektu (maximum 50 bodů) 

Technická úroveň projektu  
Počet 

bodů 

Rozsah technických prací a postup realizace projektu je podrobně a srozumitelně 

popsán, projekt je přehledný, obsahuje veškerou technickou specifikaci, uvedené 

skutečnosti jsou vzájemně v souladu. 

25 

Popis technických prací a postup realizace projektu je stručně popsán, obsahuje však 

drobné nedostatky či nesoulady 
15 

Předkládaný projekt je nejasný, bez podrobných informací, neobsahuje popis postup 

realizace, obsahuje věcné chyby a nesoulady mezi jednotlivými dokumenty 
7 

Předkládaný projekt je nejasný, bez podrobných informací, obsahuje hrubé věcné 

chyby 
0* 

Nákladovost 
Počet 

bodů 

Náklady jsou jednoznačně definovány a popsány, a jsou v čase a místě obvyklé 25 

Náklady nejsou ve všech položkách jednoznačně definovány a popsány, nicméně jsou 

v čase a místě obvyklé 
15 

Náklady nejsou ve všech položkách jednoznačně definovány a popsány, a nejsou 

v čase a místě obvyklé  
0 
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Výběrová kritéria ekologická s váhou 50% na celkovém hodnocení projektu (maximálně 50 bodů) 

Stupeň možného akutního rizika (emisní, požární, intoxikace obyvatel, únik 

nebezpečných látek do vodoteče, ohrožení okolních biotopů, nebezpečí roznosu 

toxických látek, aj.) plynoucího z existence ilegálního skladu odpadu    

Počet 

bodů 

Existuje zde prokazatelné přímé a akutní riziko ohrožení významných vodních toků, 

ekosystémů ZCHÚ a většího počtu obyvatel (nad 10 tis. obyvatel) ve vzdálenosti do 1 

km 

40 

Existuje zde prokazatelné přímé a akutní riziko ohrožení významných vodních toků, 

ekosystémů ZCHÚ a většího počtu obyvatel ve vzdálenosti nad 1 km 
20 

Okolí ilegálního skladu odpadu není akutně ohroženo   0 

Míra spolufinancování  
Počet 

bodů 

Vyšší než 30%  10 

Vyšší než 20% a menší než 30% 5 

Rovna 20% 0 

* projekt nemůže být podpořen a bude vyřazen z dalšího administrativního procesu 

Proces hodnocení žádostí zajišťují minimálně dva nezávislí hodnotitelé Fondu, kteří použijí metodiku 

dle vnitřního předpisu Fondu a výše uvedená hodnotící kritéria. Pokud se výsledek obou hodnotitelů 

výrazně liší, bude provedeno nové třetí, konečné (arbitrážní) hodnocení projektu, které provede třetí 

hodnotitel, na jehož základě může být projekt doporučen k podpoře či nikoli. 

 

8. Alokace prostředků pro Výzvu 

Pro Program je alokováno celkem 100 000 000,- Kč.  

 

9. Období realizace  

Podpořené projekty budou realizovány do 6 měsíců od podpisu Smlouvy, přičemž nejzazší doba pro 

dokončení realizace projektu je do 30. 5. 2017.  

 

 



 

 
6/12 

 

10. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. 

Způsobilé výdaje jsou2: 

 služby, dodávky a drobné stavební práce související s  odborným odstraněním uložených odpadů 

a závadných látek, 

 projektová příprava včetně odborného posouzení se znaleckou doložkou, 

 odborný dozor. 

 

Výdaje musí splňovat obecná kritéria pro způsobilost výdajů:  

 výdaje musí být vždy skutečně, účelně, efektivně oprávněně a nezbytně vynaložené, 

 výdaje musí být vzniklé a uhrazené v období realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před 

ukončením projektu), nejdříve však po dni akceptace Žádosti o poskytnutí dotace, s výjimkou 

projektové přípravy, která je v rámci této Výzvy způsobilým výdajem. 

 

Způsobilé mohou být pouze výdaje na odstranění těch odpadů a závadných látek, které nejpozději 

vznikly téhož měsíce, kdy byla tato Výzva vyhlášena, (není-li Fondem stanoveno jinak s ohledem na 

rizikovost vzniku ekologické havárie). 

 

11. Místo realizace projektu 

Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

 

12. Způsob podání Žádostí 

Žádosti budou předkládány na základě písemné výzvy ze strany Fondu počínaje prvním dnem zahájení 

příjmu Žádostí do ukončení příjmu Žádostí (viz. čl. 6). Žádost bude zpracovaná v českém jazyce v 

předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v CZK.  

 

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu 

případně datovou zprávou (ID datové schránky: favab6q) na adresu Fondu s označením:  

                                                           
2 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu.  
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Příjem Žádostí končí 27. července 2015 ve 12:00 hod. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv 

datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené žádosti nebudou přijaty 

do dalšího administrativního procesu.  

Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň elektronicky na 

nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých formátech (Microsoft Word, 

Excel, případně Open Office).  

 

13. Sledované indikátory 

Přehled všech indikátorů sledovaných v podoblasti podpory 3.3.E je uveden v následující tabulce: 

Název indikátoru Měrná jednotka 

Řešená plocha m2 

Počty řešených lokalit počet 

 

14. Podmínky Výzvy 

14.1 Podmínky pro poskytnutí podpory 

14.1.1 Příjemce podpory má povinnost vymáhat na původci závadného stavu náklady na realizaci 

příslušného opatření k odstranění znečištění, je-li to možné. 

14.1.2 Příjemce podpory má povinnost po realizaci projektu pokračovat v maximálním úsilí vedoucí k 

řešení komplexní sanace. 

Název žadatele 
Adresa žadatele 
IČ žadatele 
 

Žádost o poskytnutí podpory do NPŽP podoblast podpory 3.3 Odstranění a rekultivace 
nepovolených „černých skládek“ a řešení starých ekologických zátěží 

 
 

Státní fond životního prostředí ČR  
Odbor realizace Národního programu  
Olbrachtova 2006/9  
140 00 Praha 4  
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14.1.3 Dojde-li v budoucnosti k dosažení náhrady nákladů na provedení opatření po původci 

závadného stavu, má příjemce podpory povinnost dotaci vrátit, popř. vrátit dotaci pouze ve 

výši vymožené částky. 

14.1.4 Příjemce podpory má povinnost zajistit řádné provedení záznamu do databáze SEKM II včetně 

hodnocení priority lokality. 

14.1.5 Příjemce podpory prokazatelně a v předstihu doručí vlastníkovi nemovitostí, na kterých je 

identifikováno environmentální riziko (stará ekologická zátěž, skládka odpadů), oznámení 

o zahájení prací vedoucích k odstranění tohoto rizika. Zároveň bude vlastník nemovitostí 

upozorněn, že je povinen umožnit oprávněné osobě vstup na dotčené nemovitosti a strpět 

provádění veškerých činností vedoucích k nápravě závadného stavu. 

14.1.6 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností 12 měsíců a na základě řádně 

uzavřené Smlouvy.  

14.1.7 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti o poskytnutí podpory. 

14.1.8 Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný projekt.  

14.1.9 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či 

dodávek postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ke 

dni podání Žádosti. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků jsou 

Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele, a to i nad 

rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách dle aktuální verze Závazných pokynů pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP, kapitola 5. Zadávací řízení (ke stažení na www.opzp.cz 

sekce Dokumenty ke stažení). 

14.1.10 Výši a strukturu financování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání 

Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finančních 

prostředků.  

14.1.11 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci příjemce 

podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce podpory je povinen všechny 

transakce související s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí s 

projektem nesouvisejících a je povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu 

projektu. Oprávněný žadatel musí být registrován v České republice. 

14.1.12 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádět kontrolu provedení opatření na 

místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem 

případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to do uplynutí lhůty 10 let od uzavření 

Smlouvy. 

http://www.opzp.cz/
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14.1.13 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, aby ve lhůtě, 

kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle Smlouvy mají finanční 

prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování čerpaných prostředků 

provedeného fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“), které příjemci 

finanční prostředky definitivně přiznává. 

14.1.14 Pokud realizace projektu trvá déle než 6 měsíců, je příjemce podpory povinen předkládat 

monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu a to na vyplněném formuláři (písemně nebo 

elektronicky) každé 3 měsíce po celou dobu realizace projektu. Všechny monitorovací zprávy 

jsou posuzovány a schvalovány Fondem. 

 

14.2 Čerpání podpory 

14.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků v měně 

CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě. 

14.2.2 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximální limit celkové podpory 

v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné částky 

podpory uvedené v bodě 5. této Výzvy s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit 

v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření a bonitu žadatele. O 

potenciální změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů. V tomto procentuálním vyjádření je 

podpora uvolňována Fondem na bankovní účet příjemce podpory dle náležitostí stanovených 

Smlouvou. V souvislosti s ověřením bonity žadatele mohou být Fondem vyžadovány další 

dokumenty. 

14.2.3 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.   

14.2.4 Dotace Fond uvolňuje procentním podílem až do výše 90% celkově přiznané výše dotace, 

zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uvolní Fond až po konečném 

přiznání dotace v rámci ZVA, které Fond provede na základě příjemcem podpory předložených 

podkladů k ZVA v termínu stanoveném Smlouvou. 

14.2.5 Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložených Žádostí o uvolnění finančních 

prostředků (Příloha č. 5) včetně příloh uvedených v čl. 14.3. bod d). Žádosti o uvolnění 

finančních prostředků předkládá příjemce podpory společně s monitorovací zprávou 

(přesahuje-li doba realizace 6 měsíců) nebo průběžně za období 3 měsíců od zahájení realizace 

projektu. K žádosti o platbu může příjemce podpory předložit i neuhrazené faktury, jejich 

proplacení prokáže doložením relevantních dokumentů do 10 dnů od uvolnění finančních 

prostředků. 

14.2.6 Fond je oprávněn uvolňovat pouze finanční prostředky na způsobilé výdaje.  
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14.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu předkládat 

dokumenty a podklady požadované Fondem: 

a) K Projektovému námětu 

 Formulář Projektového námětu (Příloha č. 1); 

 Předpokládaný položkový rozpočet realizace projektu (Příloha č. 2); 

 Fotodokumentace; 

 Dokumentace prokazující, že žadatel vynaložil veškeré legální prostředky ke zjednání nápravy 

(např.: podání trestního oznámení, podání žaloby, řízení s jinými dotčenými správními orgány) 

a dokumenty prokazující, že nápravná opatření nejsou ze strany vlastníka vymahatelná. 

 

b) K Žádosti 

 Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 3); 

 Stanovisko místně příslušného krajského úřadu (příp. Magistrátu hl. m. Prahy) z hlediska 

potřeb životního prostředí a územního rozvoje; 

 Dokumenty, prokazující zvolení příslušné osoby do funkce statutárního zástupce (výpis z 

usnesení zastupitelstva); 

 Dokument, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR; 

 Dokumenty o ekonomické situaci žadatele, včetně údajů o zdrojích financování akce; 

 Odborné posouzení rizika včetně znalecké doložky; 

 Seznam příloh. 

 

c) Ke Smlouvě  

 Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu; 

 Kopie dokumentace k zadávacímu řízení vč. Smlouvy o dílo. 

 

d) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků 
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 Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 5); 

 Formulář Přehled čerpání (Příloha č. 6) opatřený vlastnoručním podpisem příjemce podpory; 

 Kopie faktur a ostatních účetních dokladů; 

 Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů3. 

 

e) K  ZVA 

 Formulář ZVA (Příloha č. 7); 

 Protokol o předání místa realizace projektu včetně dokladu o likvidaci odpadu; 

 

 

 

 

14.4 Změny projektu 

14.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních a kontaktních 

údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností a podmínek obsažených 

ve Smlouvě aj.) a to od předložení žádosti do ZVA.  

14.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu a změnu 

dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá vždy souhlasu Fondu 

a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či k uplatnění smluvních sankcí.  

14.4.3 Pokud při realizaci projektu dojde ke změnám rozpočtu, je příjemce podpory povinen 

postupovat dle Pravidel a postupů při realizaci rozpočtových změn (ke stažení na internetových 

stránkách na www.sfzp.cz, sekce Národní programy), přičemž o schválení těchto změn musí 

příjemce podpory požádat Fond předem. Bez písemného souhlasu (vyjádření) Fondu nebudou 

tyto změny rozpočtu při žádosti o uvolnění finančních prostředků akceptovány. 

 

14.5 Publicita 

14.5.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za 

finanční spoluúčasti Fondu. 

                                                           
3 Tyto doklady předkládá příjemce podpory v případě, že jsou uhrazeny. V opačném případě je příjemce podpory povinen 
předložit tyto doklady do 10 dnů od uvolnění finančních prostředků Fondem na účet příjemce podpory. 
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14.5.2 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá rozhodnutí 

příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity musí být označen 

povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí 

České republiky a Ministerstvem životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP, která budou 

viditelná a doplněná o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.  

14.5.3 V rámci této Výzvy jsou příjemci podpory povinni umístit v místě realizace projektu informační 

tabuli s plochu vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Fondu (viz výše) a to alespoň 25% z 

celkové plochy informační tabule. Informační tabule bude umístěna na viditelném a veřejnosti 

přístupném místě. Příjemce podpory je povinen umístit informační tabuli bezprostředně po 

zahájení fyzické realizace projektu. Minimální velikost informační tabule je 400 x 300 mm. 4 

 

15. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníka Odboru realizace Národních programů 

Fondu: 

Ing. Michal Slezák, vedoucí Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, email: 

michal.slezak@sfzp.cz 

Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I, tel.: + 420 267 994 159, email: romana.rajnysova@sfzp.cz 

 

Přílohy: 

1. Formulář Projektového námětu 

2. Formulář Předpokládaného rozpočtu projektu 

3. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory 

4. Formulář Monitorovací zprávy 

5. Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků 

6. Formulář Přehled čerpání 

7. Formulář ZVA 

 

                                                           
4 Výdaje na publicitu projektu jsou způsobilým výdajem, jejich výši žadatel uvede v rozpočtu projektu. 

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/


Příloha č. 6 - Tematická zadání k Pravidlům pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2015

Žadatel
Minimální 

požadovaná výše 
dotace

Maximální 
požadovaná výše 

dotace

Realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV a 
kanalizací napojených na ČOV

50 000 Kč 10 000 000 Kč

Realizace infrastruktury k zásobování pitnou vodou 50 000 Kč 10 000 000 Kč

Minimální 
spoluúčast 

žadatele
5%

Maximální výše 
poskytnuté dotace

95%

Poznámky:

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
Tematické zadání "Vodohospodářská infrastruktura"

Oblasti podpory

a) obec do 10 000 obyvatel[1]

b) svazek obcí[2], který byl 
registrován v souladu se 
zákonem o obcích[3] 

c) sdružení obcí, jehož členy 
jsou pouze obce a které bylo 
registrováno v souladu s 
občanským zákoníkem[4] 

d) provozovatel kanalizace, 
pokud se jedná o společnost, 
která je minimálně z 66% 
vlastnictvím obcí na akci v obci 
do 10 000 obyvatel

Dotaci je možné poskytnout na projekty spolufinancované ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie.

[1] Rozhodný okamžik pro udání počtu obyvatel obce je 31.12. roku předcházejícího roku, kdy je žádost podána . V případě pochybností bude požádán ČSÚ o 
vyjádření. Např. pro podání žádosti o dotaci v roce 2010 je rozhodný okamžik 31.12.2009.
[2] § 49 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
[3] § 51 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
[4] Žadatelem může být pouze svazek obcí nebo sdružení obcí se sídlem ve Středočeském kraji. Do projektu mohou být zapojeny pouze členské obce na 
území Středočeského kraje. Do projektu musí být zapojena alespoň polovina členských obcí svazku či sdružení.



Příloha č. 6 - Tematická zadání k Pravidlům pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2015

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

Žadatel
Minimální 

požadovaná výše 
dotace

Maximální 
požadovaná výše 

dotace

Výsadba izolační, rekreační zeleně, parku, lesoparků 
(výsadba a revitalizace, základní infrastruktura parků - 
např. cesty, osvětlení, lavičky, atp.), výsadba lesa a 
realizace vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě 
a u dalších zdrojů prašnosti v obcích

20 000 Kč 3 000 000 Kč

Příspěvky na realizaci opatření, která jsou v souladu 
se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství 
Středočeského kraje

10 000 Kč 1 000 000 Kč

Úklid černých skládek v obci 50 000 Kč 1 000 000 Kč   žadatel 
pouze obec 

Výsadba rozptýlené zeleně v přírodě 10 000 Kč 1 000 000 Kč
Realizace opatření k ochraně památných stromů 10 000 Kč 1 000 000 Kč
Projekty na podporu ohrožených druhů živočichů a 
rostlin

10 000 Kč 1 000 000 Kč

Podpora regionální potraviny 20 000 Kč 1 000 000 Kč
Revitalizace malých vodních toků a rybníků 50 000 Kč 1 000 000 Kč
Zajištění činností dle Koncepce enviromentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje

10 000 Kč 50 000 Kč

10 000 Kč 50000 Kč            
(mimo FO)

Fyzické osoby 10 000 Kč 10 000 Kč
Minimální 

spoluúčast 
žadatele

5%

Maximální výše 
poskytnuté dotace

95%

Poznámky:

[4] Žadatelem může být pouze svazek obcí nebo sdružení obcí se sídlem ve Středočeském kraji. Do projektu mohou být zapojeny pouze členské obce na 
území Středočeského kraje. Do projektu musí být zapojena alespoň polovina členských obcí svazku či sdružení.

Oblasti podpory

a) obec
b) svazek obcí, který byl 
registrován v souladu se 
zákonech o obcích
c) sdružení obcí, jehož členy 
jsou pouze obce, a které bylo 
registrováno v souladu s 
občanským zákoníkem
d) nestátní neziskové 
organizace
e) obecně prospěšné 
společnosti 
f) občanská sdružení
g) spolky
h) fyzické osoby
i) právnické osoby 

Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře

[1] Rozhodný okamžik pro udání počtu obyvatel obce je 31.12. roku předcházejícího roku, kdy je žádost podána . V případě pochybností bude požádán ČSÚ o 
vyjádření. Např. pro podání žádosti o dotaci v roce 2010 je rozhodný okamžik 31.12.2009.
[2] § 49 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
[3] § 51 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Tematické zadání "Zkvalitnění životního prostředí"



Prioritní 
osa

Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy
Předpokládané datum 

vyhlášení výzvy 
(měsíc/rok)

1.1 Snížit množství vypouštěného 
znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos 
znečišťujících látek do povrchových a 
podzemních vod

dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP 
2007-2013

dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP 2007-2013
2. fáze fázovací výzvy, 
nehodnocená výzva

3/2015

1.1 Snížit množství vypouštěného 
znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos 
znečišťujících látek do povrchových a 
podzemních vod

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 7-9/2015

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v 
odpovídající jakosti a množství

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 7-9/2015

1.3 Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu 

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015

1.3 Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu 

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10-12/2015

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10-12/2015

2.1 Snížit emise z lokálního vytápění 
domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek

bez omezení, dle PD kraje
kolová (soutěžní) - grantové 
schéma

7-9/2015

2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů 
podílející se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících 
látek 

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 4-6/2015

2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a 
předpovídání vývoje kvality ovzduší a 
souvisejících meteorologických aspektů

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10-12/2015

3.1 Prevence vzniku odpadů bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 4-6/2015
3.2 Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů

aktivity 3.2.1+3.2.2 bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015

3.3 Rekultivovat staré skládky bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10-12/2015
3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit 
ekologické zátěže

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 1-3/2015

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit 
ekologické zátěže

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 4-6/2015

3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet 
systémy jejich řízení

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10-12/2015

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území

bez omezení, dle PD AOPK ČR, NP, Správa jeskyní, kraje průběžná (nesoutěžní) 1-3/2015

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území

bez omezení, dle PD dle PD kromě AOPK ČR, NP, Správa jeskyní, kraje kolová (soutěžní) 1-3/2015

4.2 Posílit biodiverzitu bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 1-3/2015

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Zprůchodnění migračních bariér pro 
vodní  živočichy a opatření k omezování 
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem 
technické infrastruktury - vyplývající z 
koncepce zprůchodnění říční sítě; 
Revitalizace a podpora samovolné 
renaturace vodních toků a niv, obnova 
ekostabilizačních funkcí vodních a na 
vodu vázaných ekosystémů - vyplývající z 
POP

bez omezení, dle PD průběžná (nesoutěžní) 1-3/2015

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 1-3/2015
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 1-3/2015
5.1 Snížit energetickou náročnost  
veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10-12/2015

5.2 Dosáhnout vysokého energetického 
standardu nových veřejných budov

bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10-12/2015

Poznámky:

Nastavení výzvy

Předběžný harmonogram výzev pro (název programu) na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem (název programu) s ohledem na povědomí o stavu vyjednávání připomínek EK k 

Předběžný harmonogram výzev pro Operační program Životní prostředí na rok 2015

Zaměření výzvyIdentifikace specifického cíle

1

2

3

4

5

Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 bude z důvodů uvedených výše ještě aktualizován a ve finální podobě projednán na prvním řádném jednání Monitorovacího výboru jako 
součást Strategického realizačního plánu.



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 383/2⇗
Obec: Poděbrady [537683]⇗
Katastrální území: Přední Lhota u Poděbrad [734381]

Číslo LV: 247

Výměra [m2]: 2220

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: KOLIN,8-2/2

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: lesní pozemek

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Nymburk⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.02.2015 08:46:44.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗, cuzk@cuzk.cz
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.1.0 build 3

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fmM9P6...

1 z 1 18. 2. 2015 10:25



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 384⇗
Obec: Poděbrady [537683]⇗
Katastrální území: Přední Lhota u Poděbrad [734381]

Číslo LV: 247

Výměra [m2]: 4535

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: KOLIN,8-2/2

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: zamokřená plocha

Druh pozemku: vodní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Nymburk⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.02.2015 08:46:44.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗, cuzk@cuzk.cz
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.1.0 build 3

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=DPs1jOE...

1 z 1 18. 2. 2015 10:22



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 385/1⇗
Obec: Poděbrady [537683]⇗
Katastrální území: Přední Lhota u Poděbrad [734381]

Číslo LV: 247

Výměra [m2]: 1177

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: KOLIN,8-2/2

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: lesní pozemek

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Nymburk⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.02.2015 08:46:44.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗, cuzk@cuzk.cz
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.1.0 build 3

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=AQkAO...

1 z 1 18. 2. 2015 10:21



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 385/2⇗
Obec: Poděbrady [537683]⇗
Katastrální území: Přední Lhota u Poděbrad [734381]

Číslo LV: 247

Výměra [m2]: 1135

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: KOLIN,8-2/2

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: lesní pozemek

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Nymburk⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.02.2015 08:46:44.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗, cuzk@cuzk.cz
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.1.0 build 3

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Ebl39oZ...

1 z 1 18. 2. 2015 10:20



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 453/1⇗
Obec: Poděbrady [537683]⇗
Katastrální území: Přední Lhota u Poděbrad [734381]

Číslo LV: 247

Výměra [m2]: 2269

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: KOLIN,8-2/2

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Nymburk⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.02.2015 08:46:44.
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Město Poděbrady 

Do Rady města dne XX.XX.XXXX  

N á v r h 

na doplnění výsadby vzrostlé zeleně v ulici Kovanická 

 

Návrh předkládá: Místní výbor MČ Poděbrady – Přední Lhota  

Zpracovala: Miroslava Homolová  

Důvodová zpráva:  

Během měsíce února proběhla ve slepé části ulice Kovanická údržba stávající zeleně a údržba 
komunikace pro zajištění pravidelného úklidu v této části obce. Při prořezu přečnívajících větví 
došlo k nežádoucímu prosvětlení zeleně, která zajišťuje zdejším obyvatelům ochranu před 
hlukem a prachem z dopravy kolem kruhového objezdu. Po domluvě s odborem životního 
prostředí došlo k doplnění výsadby thujemi přibližně v počtu 11 ks a bylo doporučeno postupně 
doplňovat stávající porost o další thuje, které by v budoucnu mohly nahradit současnou zeleň, ve 
většině pro pravidelný ořez nevhodnou. Na základě místního šetření zástupcem odboru ŽP          
p. Brixi byl základní počet nových thují stanoven na 20 ks, a pro zajištění obnovy hlukové 
bariery byla doporučena výsadba již vzrostlejších dřevin. Vysazení jsou ochotni si sami zajistit 
obyvatelé Přední Lhoty v rámci brigády. 

Přílohy:  

  (1) Usnesení MV m.č. Přední Lhota č. 12/9.4.2015 

  (2) Fotografie dotčené zeleně  

Návrh usnesení:  

Rada města Poděbrady po projednání  

s o u h l a s í  

s doplněním výsadby vzrostlé zeleně v ulici Kovanická  

a 

u k l á d á  

příslušnému odboru zajistit  nákup a předání 20 ks vzrostlých thují pro potřeby m.č. Přední Lhota 
dle usnesení MV č.12/9.4.2015. 

 



Příloha č. 1 

Usnesení č.12/9.4.2015  

MV Přední Lhota žádá město Poděbrady o zakoupení 20 ks vzrostlých thují (min. 1m vysokých). 
Vysazení si zajistí sami obyvatelé Přední Lhoty v rámci brigády.  

 

Příloha č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

                                                       Město Poděbrady 

 

                                                                                                       Do rady města dne…………………… 

 

                                                      Návrh   

                                                                                                                                                                        
 na řešení dohledu u přechodu v ulici Kovanická 

Návrh předkládá: Místní výbor MČ Poděbrady-Přední Lhota 

Zpracovala: Marie Charvátová 

Důvodová zpráva: 

Na tomto přechodu ve všední dny v době od 7.00h do 8.00h,přechází děti s rodiči chodící do 
MŠ v Polabci a školní děti z Přední Lhoty tento přechod užívá, při přecházení silnice 
k autobusové zastávce, odkud jezdí do ZŠ v Poděbradech, taktéž ostatní obyvatelé Přední 
Lhoty při přepravě do Poděbrad. 

Vzhledem k zvýšenému provozu vozidel na silnici v Kovanické ulici je přecházení na tomto 
přechodu rizikové a jelikož v Přední Lhotě není jiné bezpečnostní opatření, rozhodli jsme se 
požádat o toto řešení.   

Rada města schválila navýšení zaměstnanců, zařazených k Městské policii Poděbrady v rámci 
VP, je možné podat návrh na dohled při přecházení, usnesení  116/2015 Rady města. 

Návrh usnesení: 

Rady města Poděbrady po projednání  

souhlasí  

s návrhem Místního výboru MČ Poděbrady –Přední Lhota na dohled u přechodu v Kovanické 
ulici a 

ukládá  

veliteli městské policie zajistit dozor u přechodu pro chodce na křížení ulice Průběžné a 
Kovanické ve všední dny od 7.00h do 8.00h. 
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