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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

že na území Ústeckého kraje nebyla ani po opakovaném oslovení stavebních úřadů identifikována žádná 
akce splňující podmínky programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora výkonu rozhodnutí stavebních 
úřadů“ a Ústecký kraj nemůže předložit žádost o dotaci z tohoto programu.



Důvodová zpráva:
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 1. 3. 2019 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z 
nového pilotního programu s názvem „Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů pro rok 2019“. Stavební 
úřady mohou v případě splnění podmínek programu získat finanční prostředky na zajištění neodkladného 
odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací či na vyklizení stavby v souvislosti se stavebními pracemi. 
Celková alokace programu činí 60 milionů korun.

Podpora výkonů rozhodnutí bude poskytována z výše uvedeného národního programu MMR do rozpočtu 
těch krajů, které úspěšně podají žádost o dotaci na realizaci vlastního dotačního programu, ze kterého budou 
následně finanční prostředky dále přidělovány konečným příjemcům – obcím. Podpora bude poskytována až 
do výše 100 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů/uznatelných nákladů akce. Příjemcem dotace jsou 
kraje včetně hlavního města Prahy. Lhůta pro doručení žádosti končí dnem 31. května 2019.

Součástí žádosti kraje o dotaci je dle podmínek projekt, obsahující:
- vstupní analýzu zdůvodňující potřebnost akce, reálnost a cíl akce a očekávaný přínos pro území kraje 
včetně předpokládaných nákladů na akci.
- seznam rozhodnutí, která byla vydána obecnými stavebními úřady a které jsou předmětem exekuce.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, opakovaně oslovil v průběhu 
března stavení úřady na území kraje se žádostí o poskytnutí informací nutných pro přípravu žádosti o dotaci, 
konkrétně o seznam vykonatelných rozhodnutí, vydaných dle § 135 odst. 1 a 2 a § 140 odst. 1 stavebního 
zákona, ke kterým byl vydán vykonatelný exekuční příkaz dle § 111 správního řádu.

Z reakce staveních úřadů vyplynulo, že v současné době nebylo vydáno žádné rozhodnutí stavebního úřadu, 
na které by byl vydán vykonatelný exekuční příkaz a Ústecký kraj nemůže program Ministerstva pro místní 
rozvoj „Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů“ dle stávajících podmínek využít.

Je nutné konstatovat, že kraje před vyhlášením programu upozorňovaly na nevhodné nastavení podmínek. 
Použití národního dotačního programu na podporu výkonu státní správy prostřednictvím krajů je nesmyslné a 
dle názoru odboru regionálního rozvoje není v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech, podle kterého se Programem rozumí soubor věcných, časových a finančních 
podmínek konkrétních akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého 
majetku.
MMR bylo před vyhlášením programu několikrát upozorněno, že dotace by měla být poskytována přímo 
obcím. Poskytnutí dotace prostřednictvím dotačního programu kraje dochází ke směšování samosprávy a 
státní správy.
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