
 
     P R AV I D L A 

MĚSTYSE SLAVĚTÍNA 

č. P 1/2023 

 

1. Která stanovují podmínky pro podávání žádostí o příspěvek na opravu 

uličních fasád, uličních ohradních zděných zdí navazujících na obytnou 

nemovitost a celoplošnou výměnu střešní krytiny.  

2. Výstavbu/zřízení domovní čistírny odpadních vod /DČOV/.  
Městys Slavětín vydává tato pravidla č. P 1/2023, která upravují podmínky pro 

poskytování nenávratného příspěvku 1. Na opravu venkovních – uličních 

fasád, ohradních zděných zdí, celoplošnou výměnu střešní krytiny. 

2.Výstavbu/zřízení domovních čistíren odpadních vod (DČOV), rodinných 

domů a nemovitostí včetně bytových domů umístěných v katastrálním území 

Slavětín nad Ohří a Kystra sloužících k trvalému bydlení a rekreaci s cílem 

zlepšit občanskou vybavenost, životní prostředí a celkový vzhled městyse 

Slavětína a jeho části Kystra. 

(2. Příspěvek na Výstavbu/zřízení DČOV se vyhlašuje výhradně pro žadatele s 

trvalým bydlištěm ve Slavětíně nebo v Kystře). 
   
I. 

Účel pravidel 

Účelem těchto pravidel je přispět vlastníkům rodinných domů, vlastníkům 

nemovitostí sloužících pro rekreaci a vlastníkům bytových domů na opravu 

uličních částí fasád a ohradních zděných zdí, směřujících do ulice, nebo 

celoplošnou výměnu střešní krytiny na objektu nemovitosti a tím je motivovat k 

zajištění a utváření celkového estetického vzhledu městyse Slavětína a jeho části 

Kystra. Dále je nově kladen důraz na zajištění pomoci finančním příspěvkem 

majitelům s trvalým bydlištěm v nemovitosti - rodinném domě případně 

nemovitostí sloužící pro rekreaci v případě, že nelze z technických nebo jiných 

závažných stavebních důvodů nemovitost odkanalizovat - napojit na veřejnou 

kanalizační síť a to příspěvkem na výstavbu domovní čistírny odpadních vod pro 

daný objekt.   

 

II. 

Podmínky poskytnutí a čerpání příspěvku 

1)   Žádost o příspěvek může podat pouze vlastník rodinného domu nebo 

vlastník nemovitosti sloužící k rekreaci a vlastník nebo SVBJ bytových domů v 



katastrálním území Slavětín nad Ohří a Kystra (dále jen žadatel). V případě 

žádosti - výstavba DČOV musí být vlastník trvale hlášen v objektu nemovitosti 

na kterou je příspěvek požadován.  

2)   Žádost musí být podána před realizací opravy nebo zřízení - výstavby 

(DČOV ) uvedených v část I. K žádosti podané po ukončení realizace akce se 

nepřihlíží. 

3)   Příspěvek bude poskytován účelově na realizaci akce uvedené v části I. - 

oprava fasády nebo ohradní zděné zdi z pohledu od ulice u opravy fasády/zdi 

dojde k celoplošné povrchové opravě - v celé její ploše se zhotoví nová 

povrchová úprava –barevné provedení štuk, nátěr, minerální omítka, celkové 

zateplení. Domovní čistírna odpadních vod /DČOV/, musí být zkolaudována – 

dle stavebního zákona.  

4)   Žádost musí být předložena Úřadu městyse Slavětína, který zároveň 

zajišťuje kontrolu, potřebnou evidenci a vlastní poskytnutí příspěvku. 

5)   Žádost bude podávána na formuláři „Žádost o poskytnutí nenávratného 

příspěvku na opravu fasády, ohradní zděné zdi, nebo celoplošnou výměnu 

střešní krytiny, anebo výstavbu domovní čistírny odpadních vod objektu v 

katastrálním území obce Slavětín nad Ohří a Kystra“ včetně požadovaných 

dokladů a příloh. Tento formulář je k dispozici na Úřadě městyse Slavětína a na 

www. stránkách městyse. 

6)   Žádosti budou přijímány od 1.3. 2023 do 31.3.2023. Realizace podpořených 

projektů musí být ukončeny max. do 15.12. 2023.  

7)   Ke kontrole realizace opravy vyzve žadatel starostu městyse Slavětín 

neprodleně, nejpozději však do 10 dnů po jejím dokončení. 

8)   Po ukončení akce, po kontrole spojené s místním šetřením a po splnění 

všech smluvních podmínek vyplatí poskytovatel žadateli příspěvek na jeho 

bankovní účet. 

9)   Žadatel musí umožnit poskytovateli příspěvku přístup k domu před i po 

celou dobu realizace opravy, aby bylo možné provádět kontrolu prací a případně 

pořizovat fotodokumentaci. 

10) Žadatel v aktuálním roce může na jedno číslo popisné podat žádost jen na 

jednu účelovou opravu uvedenou v čl. 1. – tzn buď jen na opravu fasády/ohradní 

zděné zdi nebo na opravu střechy, anebo na výstavbu DČOV, pro účely tohoto 

příspěvku nelze tyto opravy kombinovat.  

11) V případě poskytnutí příspěvku na požadovanou opravu / na konkrétní účel / 

je možné o další požádat až po uplynutí 10 let. 
 

Podmínky pro poskytnutí příspěvku na výstavbu DČOV:  

V roce 2023 bude tento příspěvek v případě kladného vyřízení a splnění 

všech potřebných podkladů poskytnut výhradně jen vlastníkům s trvalým 

bydlištěm v nemovitosti na kterou je požádáno o příspěvek. / trvalé bydliště 

musí mít v nemovitosti minimálně jeden z vlastníků / 

 

 



ostatní podmínky:  

Smlouva o dílo nebo oběma stranami podepsaná objednávka na výstavbu 

DČOV, pokud byla uzavřená mezi příjemcem příspěvku a zhotovitelem 

projektu. 

• Doklad o možnosti provádět stavbu (stavební povolení s vyznačením právní 

moci, souhlas s ohlášením stavby nebo územní souhlas), kopie. 

• Plná moc - v případě zplnomocnění ostatních vlastníků rodinného domu - 

originál. 

 

Finanční příspěvek je možné poskytnut pouze příjemci bez finančních závazků 
vůči městysu Slavětín. 
 

III. 

Rozsah čerpání –výše příspěvku 

1)   Na příspěvek není právní nárok. Zastupitelstvo městyse Slavětína, dle 

předešlých pravidel svěřilo pravomoc rozhodnutí o poskytnutí účelových 

příspěvku starostovi městyse. Příspěvky budou poskytovány v souladu s těmito 

pravidly pouze do vyčerpání výše prostředků, které byly schváleny na aktuální 

rozpočtový rok a to včetně administrace akce související s inženýrskou činností. 

/ zaměření a pořízení fotodokumentace stávajícího stavu nemovitostí, závěrečné 

prohlídky a fotodokumentace nového stavu nemovitosti/.  

2)   Příspěvek lze poskytnout jen na realizaci akcí vyjmenovaných v části I 

těchto pravidel a to, v této výši: 

a) oprava stávající fasády včetně zateplení /polystyren tl. min 15 cm/ a fasádního 

nátěru, příspěvek na 1 m2 / max. 850 Kč 

b) oprava stávající fasády jejímž součástí je provedení fasádního nátěru, 

příspěvek na 1 m2 / max. 500 Kč 

c) provedení renovace stávajícího fasádního nátěru příspěvek na 1 m2 /max. 

250,-Kč.  

3) oprava fasády - maximální částka příspěvku pro jednu nemovitost /dům/, činí 

25.000,-Kč. 

4) kompletní oprava stávající ohradní zděné zdi navazující přímo na nemovitost 

příspěvek na 1 m2 /500 Kč. Samostatný nátěr fasády zdi, příspěvek na 1 m2 / 

max. 250,-Kč. Maximální částka příspěvku činí 15.000,-Kč.  

5) celoplošná výměna střešní krytiny – příspěvek na 1 m2 /max. 400 Kč, 

Maximální částka příspěvku činí 25.000,-Kč. 

6) výstavba domovní čistírny odpadních vod (DČOV) pro jednu nemovitost 

/ dům /, činí 50% z uznatelných nákladů maximálně, však 50.000,-Kč. / 

uznatelné náklady – zemní práce a technologie DČOV, musí být doloženo 

účetním dokladem/. V roce 2023 bude tento příspěvek v případě kladného 

vyřízení a splnění všech potřebných podkladů poskytnut výhradně jen 

vlastníkům nemovitostí s trvalým bydlištěm ve Slavětíně nebo v Kystře. 

7) příspěvek se neposkytuje na objekty mladší 10 let 

 



IV. 

Smlouva 

O poskytnutí příspěvku, jeho výši a případně dalších podmínkách pro realizaci 

akce bude sepsána před realizací akce mezi žadatelem a poskytovatelem 

„Darovací smlouva o příspěvku na realizaci akce – fasáda, oprava ohradní zdi, 

střecha, DČOV – RD nebo objektu pro rekreaci nebo bytového domu“. 

 

V. 

Ustanovení společná a závěrečná 

Opravou fasády a ohradní zděné zdi se pro účel těchto pravidel rozumí práce 

spojené alespoň se zhotovením nové povrchové úpravy, například opravy 

omítek, zastřešení koruny zdi a dále jejímu barevnému provedení / fasádní 

akrylátovou nebo silikonovou barvou, ne vápnem/ v celé ploše fasády/ohradní 

zděné zdi z pohledu od ulice přilehlé k domu. Do celkové plochy fasády se 

započítává i velikost oken a dveří. Výměnou střešní krytiny se rozumí 

celoplošná výměna staré krytiny za zcela novou krytinu na hlavním objektu RD, 

objektu pro rekreaci nebo bytového domu / pálené stř. tašky, betonové stř. tašky, 

plechová krytina/. Výstavba domovní čistírny odpadních vod k jednotlivým 

objektům podléhá potřebným povolením a rozhodnutím správních orgánů, dle 

norem a zákonů k tomu vydaných. - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

dalších předpisů, ve znění novel (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. Podmínky realizace a rozsahu prací budou řešeny 

samostatně v Darovací smlouvě o příspěvku. Provedení prací bude konzultováno 

se zástupci městyse Slavětína. Nově je příjemce příspěvku povinen z realizace 

akce doložit účetní doklady – faktury, účty apod. v minimální výši poskytnutého 

příspěvku.   
 

VI. 

Účinnost a platnost 

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.3.2023. 

 

 
 

 

 

 

        Jaroslav Jandl 

  

starosta městyse Slavětína
    


