
 

 

 

 

 

 

 

MMR - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2019 

Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli 
  

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj měst, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit 
atraktivitu obecního prostoru. 
 
Příjem žádostí: 21. 11. 2018 - 28. 2. 2019 

Oprávnění žadatelé: 

 Obec s více než 10 000 obyvatel, která: 
• není statutárním městem, 
• má zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 

Podporované aktivity (dotační tituly): 

 A) Podpora obnovy místních komunikací 

Výše dotace v %:  50% 
Výše dotace v Kč: 2 mil. – 15 mil. Kč 

Obnova místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: 
• všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, 

parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; 
• místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; 
• napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce 
• dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 

o obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k 
odvádění povrchových vod z této komunikace), 

o obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, 
zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů. 

• Přípustné změny povrchů 
o Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk. 
o Nový povrch:  Asfalt, beton, dlažba. 

• Neuznatelné náklady: 
o vybudování nové místní komunikace, 
o vybudování nebo obnovu účelových komunikací, 
o vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků, 
o svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače, 
o inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů 

těchto vedení. 
 

Další podmínky programu: 

• Oprávněným žadatelem není obec, která je zahrnuta v řešení ITI a IPRU. 
• Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti). 

Pokud je akce stavebního charakteru rozdělena do více etap, lze podat žádost o dotaci pro 
další etapu akce. 

• Uznatelné náklady jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti na MMR. 
• Náklady na publicitu jsou uznatelné do výše max. 1% celkových nákladů, maximálně 5 tis. Kč. 
• Příjemce musí po dobu 5 let od ukončení akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné 

pro řádné užívání a provozování pořízené investice.  
• Majetek, který bude v rámci dotace pořízen, nesmí příjemce po dobu 5 let od ukončení akce 

převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu nebo jiným způsobem omezit volné 
nakládání s ním. 


