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Vážený pane hejtmane, 

 

 reaguji na Váš dopis ze dne 18. července 2016, č. j.: 103624/2016/KUSK, jímž mi předáváte 

podnět pro Národní stálou konferenci, který dne 29. června 2016 schválila usnesením  

č. 4-8/2016/RSK Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje (dále jen „RSK 

SČK“). Podnět se týká navýšení alokace národního dotačního titulu Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR (dále jen „MMR ČR“) pro rekonstrukci místních komunikací (DT č. 5 Podpora obnovy 

místních komunikací) a vytvoření nového dotačního titulu pro obce nad 3 tis. obyvatel na 

rekonstrukci místních komunikací. 

 

 MMR ČR od roku 2016 podporuje obnovu místních komunikací díky podprogramu Podpory 

obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu č. 5. Uvedený titul je vyhlašován v rámci programu 

Podpora rozvoje regionů, jehož programová dokumentace je platná do roku 2018. V tomtéž 

roce bude možné naposledy tento dotační titul vyhlásit. Žadateli mohou být obce do 3 tisíc 

obyvatel a maximální výše dotace je stanovena na 1 mil. Kč při minimální spoluúčasti žadatele 

50 % z celkového rozpočtu projektu. Pro rok 2016 bylo na obnovu místních komunikací 

uvolněno 210 mil. Kč, přičemž na území Středočeského kraje uspěly žádosti v hodnotě cca  

36 mil. Kč. Souhrnně za celou Českou republiku byl předložen požadavek v objemu 727 mil. Kč. 

Jsme si samozřejmě vědomi toho, že absorpční kapacita je několikanásobně vyšší než alokace 

programu. V návaznosti na jeho vyhodnocení však věřím, že pro příští roky dojde k navýšení 

alokace pro zmíněný dotační titul tak, aby bylo uspokojeno maximum žádostí z celé ČR. 

 

 Co se týká horní hranice počtu obyvatel obce jako žadatele o dotaci, je pak právě hranice 

3 tisíc schválena v aktuálně platné programové dokumentaci. Obcí této velikosti je v České 

republice 5 808 z celkového počtu 6 258, cílová skupina žadatelů o dotaci tedy představuje 

majoritní část z celkového počtu obcí. Zvýšení horní hranice počtu obyvatel by znamenalo nejen 

potřebu významného navýšení alokace dotačního titulu, ale popření samotného cíle programu, 



 

 

 

kterým je primárně podpora rozvoje venkova. Podpora větších obcí či měst by byla podmíněna 

vznikem zcela nového programu.  

 

 V současné době probíhají přípravné práce na nové dokumentaci programu Podpora rozvoje 

regionů pro období od roku 2019. V rámci těchto přípravných prací budou brány v potaz 

podněty také od regionálních stálých konferencí.  

 

 MMR ČR již žádá o navýšení finanční alokace pro výše zmíněný dotační titul, v současné 

době jsou vedena jednání mezi MMR ČR, Ministerstvem financí a v rámci dotčených výborů 

také v Poslanecké sněmovně. V souvislosti s tímto Vás prosím o zaslání detailního zdůvodnění 

požadavků Vámi řízené RSK, které při argumentaci pro navýšení alokace MMR ČR bude moci 

využít. Zdůvodnění prosím zašlete elektronicky na adresu rsk@mmr.cz. O výsledcích těchto 

jednání a také o přípravě nové programové dokumentace budete informováni na dalších 

zasedáních Národní stálé konference či jednotlivých RSK. 

  

 

 

S poděkováním za spolupráci 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Ing. Miloš Petera 
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