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POŽADOVANÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI – OBLAST PODPORY 1.3 – VÝKLAD 
 
Zpracoval: Ing. Lukáš Šamberger, odbor ochrany přírody, odpadů a environmentálního vzdělávání, leden 
2011 

1. Aktuální výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, nájemní smlouva, smlouva 
 
• Tento doklad není vyžadován v případě opatření pořízení digitálního povodňového plánu, pořízení 

studie přírodě blízkých protipovodňových opatření, pořízení digitálních mapových podkladů 
o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku apod. 

• Tento doklad není vyžadován v případě opatření pořízení bezdrátového místního informačního systému 
(hlásiče, reproduktory, vysílací pracoviště), pořízení zařízení pro monitoring výšky hladiny ve vodních 
tocích, pořízení srážkoměrů, pořízení dalších předpovědních, hlásných a varovných zařízení (přístroje, 
zařízení, objekty nestavebního charakteru). V případě těchto opatření je vyžadováno čestné prohlášení 
žadatele, že objekty, na které se budou osazovat pořizovaná zařízení, jsou ve vlastnictví žadatele (např. 
sloupy veřejného osvětlení, sloupy elektrického vedení, budovy). V případě, že objekty, na které 
se budou osazovat pořizovaná zařízení, nejsou ve vlastnictví žadatele, doloží žadatel souhlas vlastníka 
dotčeného objektu s umístěním zařízení a potvrzením umožnění konečnému uživateli provádět 
následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce. 
Tento doklad je vyžadován v případě, že by část nebo celé výše uvedené opatření vyžadovalo územní 
či stavební řízení, a to pouze na tu část projektu, které by se týkalo územní či stavební řízení (např. 
stavební úprava koryta vodního toku, elektrická přípojka pro napájení pořízených zařízení, výstavba 
objektu pro umístění zařízení). 

• Tento doklad je vyžadován v případě opatření úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu 
prováděná přírodě blízkým způsobem, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu 
nad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě apod. (objekty stavebního charakteru). 

 
2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně dokumentace pro stavební povolení 

nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu 
 
• V případě opatření pořízení bezdrátového místního informačního systému (hlásiče, reproduktory, 

vysílací pracoviště), pořízení zařízení pro monitoring výšky hladiny ve vodních tocích, pořízení 
srážkoměrů, pořízení dalších předpovědních, hlásných a varovných zařízení, musí předložená 
projektová dokumentace řešit konkrétní návrh pro daného žadatele a danou lokalitu. Musí tedy 
obsahovat přesné vyčíslení množství pořizovaných zařízení a zákres jejich umístění např. do mapy 
uliční sítě s vyznačením objektů (např. sloupy veřejného osvětlení), na které se budou zařízení 
osazovat. Součástí projektové dokumentace musí být detailní položkový rozpočet odpovídající 
projektové dokumentaci. 

 
3. Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy 
 
• Tento doklad není vyžadován v případě opatření pořízení digitálního povodňového plánu, pořízení 

studie přírodě blízkých protipovodňových opatření, pořízení digitálních mapových podkladů 
o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku apod. 

• V případě opatření pořízení bezdrátového místního informačního systému (hlásiče, reproduktory, 
vysílací pracoviště), pořízení zařízení pro monitoring výšky hladiny ve vodních tocích, pořízení 
srážkoměrů, pořízení dalších předpovědních, hlásných a varovných zařízení (přístroje, zařízení, objekty 
nestavebního charakteru), je vyžadováno vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, 
že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení. 

• Tento doklad je vyžadován v případě, že část nebo celé opatření vyžaduje územní či stavební řízení, a 
to pouze na tu část projektu, které by se týkalo územní či stavební řízení (např. stavební úprava koryta 
vodního toku, elektrická přípojka pro napájení pořízených zařízení, výstavba objektu pro umístění 
zařízení). 

• Tento doklad je vyžadován v případě opatření úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu 
prováděná přírodě blízkým způsobem, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu 
nad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě apod. (objekty stavebního charakteru). 


