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• s velikostísí
dliště,
• s velikostíměsta, ke které mu sí
dliště ná leží
,
• s lokalizacísí
dliště v rá mci města.
Problé my jsou důsledkem realizace kvantity panelových domů, která byla vyvá žena zpravidla nižší
technickou, architektonickou a urbanistickou kvalitou. Problé my se stá le prohlubovaly průběžným
nedostatkem ú držby.

PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ
je ú zemně ucelená skupina bytov ých domů,
postavených panelovou technologií, obsahujícíminimálně 150 bytových jednotek.

REGENERACE PANELOVÝ CH SÍDLIŠŤ
je dlouhodobý proces zamě řený na sociální,
ekonomické , urbanistické , architektonické
a technické zhodnocení sídlišť. Výsledkem regenerace je přemě na sídlišť ve víceú čelové
ú zemní celky, srovnatelné s klasickou mě stskou zástavbou.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍPROBLÉ MŮ
Opravy panelových domů a výjimeč ně zá sahy
do volných ploch jsou dosud jedinými realizovanými pří
spěvky k řešeníproblé mů sí
dlišť. Mají
-li se
ú zemísí
dlišť zhodnotit tak, aby se stala plnohodnotnými č á stmi obcí
, je nezbytné přistupovat k řešeníglobá lně. Vzhledem k rozsahu sí
dlišť, množstvínahromaděných problé mů a ekonomické ná roč nosti jejich řešeníje regenerace dlouhodobým
procesem. Pouze globá lní pří
stup zajistí řešení
problé mů v logické m č asové m sledu a zabezpeč í
efektivnívynaklá dá nífinanč ní
ch prostředků. Pro
realizaci tohoto procesu je nezbytným předpokladem spojení stá tní
ch, obecní
ch a soukromých
investic.

NEJČASTĚ JI SE VYSKYTUJÍCÍPROBLÉ MY
SÍDLIŠŤ JSOU
•
•
•
•
•
•
•

•

monofunkč nost,
technické zá vady,
nevyhovují
cířešenídopravy v klidu,
nekoncepč níú pravy a nedostatek ú držby volných ploch,
nevybavený parter,
vzhled domů,
pokud je sí
dliště situová no v těsné blí
zkosti
původní zá stavby, není dořešena ná vaznost
architektury a urbanismu sí
dliště na strukturu
obce,
nedostatek zaří
zení obč anské ho vybavení
,
který se v souč asné době v mnoha pří
padech
prohlubuje v souvislosti se změnami vlastnických vztahů.

POSKYTOVÁ NÍ DOTACÍ NA REGENERACI
SÍDLIŠŤ ZE STÁ TNÍHO ROZPOČTU
Naří
zení
m vlá dy č . 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000 byly stanoveny podmí
nky pro poskytová nídotacíze stá tní
ho rozpoč tu na podporu regenerace panelových sí
dlišť. Naří
zenívlá dy jednoznač ně vymezuje ú pravy, na které lze č erpat dotaci z programu regenerace, a stanovípodmí
nky
a postup pro zí
ská ní dotace. Pří
lohou vlá dní
ho
naří
zeníje postup při zpracová níprojektu regenerace a obsahové ná ležitosti projektu.

Zá važnost jednotlivých problé mů souvisí
:
• s období
m výstavby sí
dliště,
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Bezkoliznípostup regenerace je nutné zajistit zpracová ní
m projektu regenerace pro celé ú zemísí
dliště. Ř ešeníprojektu musíkorespondovat se schvá lenou ú zemně plá novací dokumentací obce
a s programem rozvoje obce a musí vychá zet
z oprá vněných ná roků obyvatel sí
dliště. Pořizovatelem projektu regenerace je obec. Organizač ní
zajištěnípří
pravy, zpracová nía realizace projektu
zajišťuje komise zastupitelstva. Č leny komise by
měli kromě č lenů zastupitelstva být zá stupci obecní
ho ú řadu, zá stupci obyvatel sí
dliště, bytových
družstev, orgá nů stá tnísprá vy a experti.

DOTACI PODLE NAŘÍZENÍVLÁ DY
č. 494/2000 Sb. LZE ZÍSKAT NA
• zkvalitněnítechnické a dopravníinfrastruktury
vč etně parkovací
ch stá ní
, opatřeníproti povodní
m a na přestavbu sí
dlištní
ch kotelen,
• ú pravy, vedoucí ke zlepšenívzhledu sí
dliště
a zvýšeníkvality denní
ho života na sí
dlišti, mimo jiné na zřizová nídětských hřišť s vybavení
m, ú pravy zeleně a budová níveřejných rekreač ní
ch ploch,
• zpracová níregulač ní
ho plá nu pro celé ú zemí
sí
dliště nebo pro jeho č á st. Regulač ní
m plá nem
lze do znač né podrobnosti zá vazně stanovit regulaci navrhovaných ú prav na sí
dlišti.

Postup při zpracováníprojektu regenerace
sídliště :
• Výběr zpracovatele projektu.
• Shromá ždění a vyhodnocení podkladových
materiá lů z hlediska využitelnosti pro regeneraci, zejmé na ú zemní
ho plá nu obce, programů
rozvoje obce, původní dokumentace sí
dliště,
studie dostaveb v sí
dlišti a všechny dalšídokumentace, týkají
císe ú zemísí
dliště a jeho
okolí
.
• Zajištěníparticipace obyvatel
Před zahá jení
m procesu pořizová níprojektu regenerace je nezbytné zajistit ú č ast obyvatel.
Nejprve je nutné sezná mit obyvatele pří
slušné ho sí
dliště a ostatnídotč ené soukromé a prá vnické osoby se zá měrem zahá jit regeneraci.
Význam, průběh a výsledky regenerace musí
být vysvětleny ná zorně a srozumitelně. Výklad
je vhodné doplnit motivač ní
mi skicami, pří
padně
fotografiemi podobných akcí ze zahranič í
i z č eských měst. Tyto informace mohou být
rozší
řeny mezi obč any různými způsoby, nejobvyklejšía nejosvědč enějšíformou je sdělení
v mí
stní
m tisku, pří
padně další
ch sdělovací
ch
prostředcí
ch a doruč ení informač ní
ch letá ků
do všech domá cností
.
Po propagač níkampani ná sleduje anketa, kde
obč ané odpoví
dajína otá zky, odborně formulované a sestavené do dotazní
ku. Rovněž výběr
respondentů je zapotřebíprové st odborně, tak,
aby byli zastoupeni obyvatelé všech č á stísí
dliště a všech typů zá stavby. Bez té to propagace a sezná meníobyvatel s výhodami a problé my regenerace nelze oč eká vat kladný pří
stup
obyvatel sí
dliště k ú pravá m.
• Stanovenídopadu zá sad rozvojových programů
obce v oblasti bytové politiky a sociá lní
ch otá zek na řešeníú prav sí
dliště.
• Průzkumy a rozbory ú zemísí
dliště, zahrnují
cí
mimo jiné ú daje o stavebně technické m stavu
sí
dliště, o funkč ní
m využití a prostorové m
uspořá dá ní
, o majetkových vztazí
ch v řešené m
ú zemía o sociá lnía demografické skladbě obyvatel.

Dotace z tohoto programu nejsou určeny na
opravu, modernizaci nebo zateplení bytových
domů, ani na výstavbu a rekonstrukce objektů
občanské ho vybavení.

DOTACI Z PROGRAMU REGENERACE
SÍDLIŠŤ MŮŽE OBDRŽET OBEC, KTERÁ
• má schvá lený ú zemníplá n obce,
• má zastupitelstvem obce schvá lený projekt
regenerace panelové ho sí
dliště,
• má pravomocné ú zemnírozhodnutí
, popří
padě
stavebnípovolenína ú pravu, která je předmětem žá dosti o dotaci,
• podí
líse alespoň ze 30 % na financová nívybrané ú pravy, na kterou je požadová na dotace,
• podá si na formulá ři Ministerstva pro mí
stní
rozvoj žá dost pří
slušné mu kraji.

PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ
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• Zpracová ní zadá ní projektu, ve které m jsou
shrnuty výsledky vyhodnocová nípodkladových
materiá lů, ankety mezi obyvateli a průzkumů
a rozborů. S formulacízadá nímusíbýt sezná meni obyvatelé sí
dliště, jejichž oprá vněné připomí
nky budou do zadá nízapracová ny.
• Zpracová níkonceptu projektu regenerace panelové ho sí
dliště.
• Projedná níkonceptu projektu s obyvateli sí
dliště a se zastupitelstvem obce.
• Zapracová ní připomí
nek, dokonč ení projektu
regenerace.
• Schvá leníprojektu regenerace zastupitelstvem
obce.

nejsou předmětem dotacína podporu regenerace panelových sí
dlišť, musíbýt do celkové ho přehledu pracízahrnuty. Ná klady na
celkovou regeneraci je nutné rozdělit na ná klady na jednotlivé ú pravy a vyč í
slit zisky,
plynoucí z těchto ú prav, pokud vzniknou.
Č asový postup realizace (harmonogram)
jednotlivých akcí
, vč etně oprav panelových
domů, je nutné zpracovat podle nalé havosti
a souč asně dle ekonomické realizovatelnosti ú prav. V ná vaznosti na harmonogram musí
být navržen způsob financová ní ú prav
v jednotlivých letech s uvedení
m zdrojů financová ní(obec, stá tnídotace, soukromé
investice atd.).

Obsahový standard projektu regenerace
sídliště :
Projekt regenerace musí obsahovat analýzu
a ná vrh.
• Analýza shrnuje vyhodnocení podkladových
materiá lů (ú zemně plá novacídokumentace, dosud zpracovaná projektová dokumentace, vyhodnoceníankety, průzkumy a rozbory). Nezbytnou souč á stíanalýzy je rozbor ekonomických podmí
nek ú prav vč etně uvedenívyužitelných dotací ze stá tní
ch programů podpory,
možnostísoukromých investic a další
ch zdrojů.
• Ná vrh obsahuje textovou, výkresovou, ekonomickou a dokladovou č á st.
1. V textové č á sti jsou vymezeny cí
le regenerace, jejich pořadípodle nalé havosti a č asový horizont dosažení cí
lů. Vyplynou-li
z navrhované ho řešenípožadavky na změny
nebo doplňky ú zemně plá novacídokumentace, je nutné do textové č á sti tyto požadavky
zahrnout. V řešeníby měly být zohledněny
podmí
nky pro sociá lnía kulturnírozvoj, pro
podporu sousedských vztahů a pro aktivity
volné ho č asu. Speciá lnípozornost je zapotřebí věnovat možnostem trá venívolné ho
č asu dětía mlá deže a vytvá řenípodmí
nek
pro vznik pracovní
ch pří
ležitostí
.
2. Výkresová č á st obsahuje ú daje převzaté
z ú zemně plá novací dokumentace (funkč ní
využití
, prostorové uspořá dá ní řešené ho
ú zemía jeho okolía graficky vyjá dřitelné regulativy) a ná vrh jednotlivých ú prav. Pokud
některé ú pravy budou vyžadovat změnu
ú zemně plá novacídokumentace, je nutné tuto skuteč nost vyznač it. Grafické řešeníby
mělo být doplněno perspektivní
mi pohledy
na předpoklá daný výsledek navrhovaných
změn.
3. Ekonomická č á st obsahuje celkový přehled
navrhovaných ú prav, vč etně ú prav bytových
domů, pokud jsou nutné . I když tyto ú pravy

DOTAČNÍTITULY PRO REGENERACI
SÍDLIŠŤ V ROCE 2001
Přehled dotač ní
ch titulů je uveden v Pří
loze
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PŘEHLED PŘÍLOH ŽÁ DOSTI O DOTACI ZE STÁ TNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU REGENERACE PANELOVÝ CH SÍDLIŠŤ
(zpracová no z podkladů Městské ho ú řadu Svitavy)

Textová část

Doklady, formuláře, prohlášení
Žádost

Vyplněný formulá ř MMR Zá kladní
ú daje Žá dosti o podporu regenerace panelové ho domu

Doklady
všeobecně

Doklad o schvá leníú zemně plá novacídokumentace

Výkresová část

Doklad o schvá leníprojektu regenerace zastupitelstvem obce
Prohlá šeníobce, že ke dni podá ní
žá dosti o dotaci nemá zá vazky po
dobu splatnosti ve vztahu ke stá tní
-mu rozpoč tu a ke stá tní
m fondům

Mapa vlastnických
vztahů

Vyplněné formulá ře Ministerstva
financípro financová níprogramů
z prostředků stá tní
ho rozpoč tu,
strukturá lní
ch fondů ES, fondů
NATO a ú věrů se stá tnízá rukou
Doklady
nezbytné
pro žádost
o dotaci na
konkré tní
ú pravy

Doklad prokazují
cívlastnictvístaveb a pozemků
Pravomocné ú zemnírozhodnutí
,
pří
padně pravomocné stavební
povolenípro předmětnou ú pravu,
v pří
padě řešenídopravy povolení
ke stavbě komunikace
Doklad o vlastní
ch finanč ní
ch prostředcí
ch ve výši minimá lně 30%
ná kladů na předmětnou ú pravu

Projekt
regenerace
Obecná
čá st

Úvod, zdůvodněníregenerace,
popis sí
dliště
Hlavnímyšlenky regenerace,
výč et dří
ve provedených ú prav
Formy zajištěníú č asti obyvatel
a další
ch dotč ených fyzických a
prá vnických osob
Přehled dosud zpracované ÚPD Pří
loha s vybranými
a ÚPP a programů rozvoje
č á stmi dosud zpracovaných dokumentací
a programů rozvoje
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Projekt
regenerace
Analytická
čá st

Zmenšený hlavní
výkres ÚP
Regulativy a limity z Územní
ho Výřez z hlavní
ho výplá nu, vztahují
císe k řešené mu kresu ÚP s vyznač eú zemí
ní
m sí
dliště
Podrobná situace
stá vají
cí
ho stavu
sí
dliště (ná zvy ulic,
poč ty bytů v jednotlivých sekcí
ch, parkovacístá ní
, hřiště atd.)
Analýza technické ho stavu
jednotlivých prvků

Analýza technické ho
stavu jednotlivých
prvků

Analýza majetkových vztahů

Analýza majetkových
vztahů

Ekonomické podmí
nky realizace ú prav (využitelné dotace,
soukromé investice atd.)
Fotodokumentace
stá vají
cí
ho stavu
Vývoj demografické a sociá lní
struktury obyvatel
Vyhodnoceníankety mezi obyvateli sí
dliště
Shrnutíprůzkumů, stanovení
problé mů k řešení

Vyznač eníkonkré tní
ch problé mů k řešení(problé mový výkres)

Projekt
regenerace

Průvodnízprá va

Výkresy navrhovaných ú prav, perspektivy

Ná vrhová
čá st

Cí
le, ke kterým povede realizace zá měrů projektu regenerace,
č asové obdobídosaženící
lů
Cí
le v pořadídle nalé havosti
Výč et navrhovaných ú prav
Ekonomické vyhodnoceníregenerace celkem
Ekonomické vyhodnoceníjednotlivých ú prav
Cí
le v pořadídle ekonomických Výkres etapizace
možnostírealizace
Navrhované změny ÚPD

Zpracoval:
Vydal:
Garant:
Tisk:
Ná klad:
Místo a rok vydá ní:

Navrhované změny
ÚPD

autorský kolektiv Ústavu ú zemní
ho rozvoje Brno a odboru koncepce bytové politiky Ministerstva pro mí
stnírozvoj
Ústav ú zemní
ho rozvoje
Ministerstvo pro mí
stnírozvoj, odbor koncepce bytové politiky
GRAFEX, s.r.o.
500 kusů
Brno, 2001

5

PDF byl vytvořen zkušebníverzíFinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

PŘ ÍLOHA
DOTAČNÍTITULY PRO REGENERACI PANELOVÝ CH SÍDLIŠŤ V ROCE 2002
•

Nařízenívlády č. 494/2000 Sb., ze dne 18. prosince 2000 o podm ínkách poskytov ánídotací
ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelov ých sídlišť.
Odborné poradenské služby poskytuje zá stupcům obcía zpracovatelům projektů regenerace panelových
sí
dlišť Ministerstvo pro mí
stnírozvoj prostřednictví
m Ústavu ú zemní
ho rozvoje v Brně.
Dotace na některé ú pravy v sí
dliští
ch lze zí
skat i z dotač ní
ch titulů Ministerstva průmyslu a obchodu
(Č EA), Ministerstva životní
ho prostředí
, Ministerstva financía Ministerstva vnitra. O podmí
nká ch poskytová nídotacíje nutné se informovat na pří
slušné m ministerstvu.

DALŠÍZPŮ SOBY PODPORY PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
PANELOVÝCH DOMŮ NA SÍDLIŠTÍCH V ROCE 2002
•

Program MMR „Podmínky poskytov ánífinančnípodpory na opravy bytov é ho fondu pro rok
2002"
Program je urč en všem vlastní
kům panelových domů; umožňuje poskytnutístá tnídotace na opravy vad
způsobují
cí
ch havarijnístav domu.

•

Program PANEL realizovaný Stá tní
m fondem rozvoje bydleníobsahuje tři zá kladníná stroje podpory:

•

1.

Stá tníú roková dotace
Podmínky a poskytová ní stá tní ú rokové dotace jsou upraveny nařízením vlá dy č . 299/2001 Sb., o použití prostředků
Stá tního fondu rozvoje bydlení ke krytí č á sti ú roků z ú věrů poskytnutých bankami prá vnickým a fyzickým osobá m na
opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů.

2.

Bankovnízá ruka na ú věr
Žadatelům o ú věr, kteřínedisponujídostatkem zajišťovací
ch prostředků, může Č eskomoravská zá ruč nía rozvojová banka, a. s. poskytnout zvýhodněnou bankovnízá ruku na splá ceníú věrů poskytnutých na opravy, modernizace nebo regenerace domů postavených panelovou technologií
. Poskytnutízá ruky odsouhlasuje Stá tnífond rozvoje bydlení
.

3.

Odborně technická pomoc
V souladu s naří
zení
m vlá dy 299/2001 Sb., o použitíprostředků Stá tní
ho fondu rozvoje bydlení
ke krytíč á sti ú roků z ú věrů poskytnutých bankami prá vnickým a fyzickým osobá m na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů poskytujíinformač nía konzultač níodborně technickou pomoc poradenská a informač nístřediska zří
zená Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nařízenívlády č. 396/2001 Sb. ze dne 15. října 2001 o použitíprostředků Státního fondu rozvoje
bydlenína opravy a modernizace bytů
Podpora je urč ena obcí
m a jejich prostřednictví
m i všem majitelům bytových domů na pé č i o stá vají
cí
bytový fond. Stá tnífond rozvoje bydleníposkytuje ú věry obcí
m s ú rokovou sazbou 3 % p.a.; ú věr lze poskytnout při splněnípodmí
nek daných naří
zení
m vlá dy. Naří
zenívlá dy umožňuje i vlastní
kům panelových
bytových domů zí
skat od obce ní
zkoú roč ený ú věr na opravu nebo modernizaci.

Bližšíinformace jsou uvedeny na webových strá nká ch www.mmr.cz, www.sfrb.cz, www.cmzrb.cz.
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