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Předkládá: Tomáš Klinecký,  
 
Zpracoval: Tomáš Klinecký,  
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Marková, Milan Majer, Jiří Stuchl, Tomáš Charvát, Filip Ulík, Hana Dočkalová, Šárka 
Jedličková 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

 - Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování příspěvku na technickou, dopravní a 
veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města 
Český Brod. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě dosavadních zkušeností s uplatňováním Zásad pro poskytování 
příspěvků na infrastrukturu města, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 5. 
6. 2019, předkládáme návrh dodatku č. 1 k těmto zásadám. Zásady upravují způsob 
určení i další pravidla pro placení příspěvku na infrastrukturu stavebníky při realizaci 
bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod. Součástí zásad je vzorová 
dohoda se stavebníkem a tabulka pro jednotlivé velikosti bytu či bytů, kdy je výměra 
podlahové plochy bytu přepočtena na příslušný počet ekvivalentních obyvatel. 
Zásady upravují postup města - jsou závazné pro město - s tím, že kladné vyjádření 
města se stavebním záměrem je mimo jiné podmíněno také zaplacením tohoto 
příspěvku žadatelem, resp. stavebníkem. Postup města vychází jak z ustanovení § 2 
odst. 2 zákona o obcích, tak z § 84 odst. 4 zákona o obcích.  
Město uzavírá se stavebníky smlouvy, a to smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku v jednoduchých věcech, případně smlouvy o spolupráci, smlouvy mezi 
vlastníky dopravní a technické infrastruktury s developery. V jednoduchých případech 
by byla použita vzorová dohoda, která je přílohou zásad, v případě výstavby většího 
projektu by se uzavírala "plánovací" smlouva či dohoda o spolupráci, která by kromě 
příspěvku upravovala i další záležitosti, případně by byla dohoda o příspěvku 
uzavírána zvlášť. V případě uzavření vzorové dohody s individuálním stavebníkem 
by tuto smlouvu schvalovala rada města, v ostatních případech musí být "plánovací" 
smlouva schválena zastupitelstvem města.  
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V navrženém dodatku je reflektováno několik záležitostí:  
Za prvé, otázka příspěvku, který hradí individuální stavebníci, kteří realizují stavbu 
rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Jedná se velice často o občany města, 
kteří využívají nezastavěné proluky v zastavěném území anebo dlouhodobě plánují 
výstavbu domu na pozemku v bezprostřední blízkosti intravilánu. Dosavadní model, 
kdy i tento typ výstavby byl spojen s příspěvkem ve 100% výši, město v minulých 
měsících opakovaně postavil do situace, kdy pro nesouhlas stavebníka se 
zaplacením příspěvku ve stanovené výši, vydalo nejprve nesouhlas se stavebním 
záměrem a poté v okamžiku, kdy stavebník uspěl u stavebního úřadu, podalo město 
odvolání. Odvolání paní R. H. bylo následně zamítnuto a lze očekávat obdobná 
rozhodnutí i v některých dalších případech. Je zřejmé, že minimálně v některých 
případech je právní postavení města ve stavebním řízení komplikované. Výše 
příspěvku vede stavebníky - žadatele - k tomu, že raději volí jinou cestu nežli dohodu 
s městem. Proto navrhujeme po vzoru obdobných zásad přijatých 25. 6. 2020 v 
Úvalech vložit do zásad slevu z příspěvku ve výši 80 % pro individuální stavebníky 
RD s jednou bytovou jednotkou. Ta by byla uplatněna za podmínky, že stavebníkem 
je fyzická osoba s trvalým pobytem (bydlištěm) ve městě Český Brod, vyjma trvalého 
pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky, po dobu 
nejméně posledních 5 let nebo fyzická osoba, která po dobu 5 let vlastní pozemek, 
na kterém je umístěn předmětný stavební záměr. Původně uvažovaná podmínka 
(uvedená v obdobných zásadách města Úvaly), aby žadatel musel současně do tří 
měsíců od kolaudace nově vzniklé bytové jednotky nebo od oznámení o jejím užívání 
(co nastane dříve) v této bytové jednotce zřídit trvalý pobyt (bydliště) a v tomto 
trvalém pobytu (bydlišti) setrvat nejméně tři roky, byla na základě nesouhlasu JUDr. 
Markové (z důvodu předpokládaných praktických obtíží s uplatňováním) vypuštěna. 
Podstatné je, že nárok na slevu vzniká JEN v případech, kdy žadatel postaví rodinný 
dům s jednou bytovou jednotku nebo jednu bytovou jednotku k nemovitosti 
přistavuje. Každá osoba má nárok na slevu pouze jednou. Sleva se tedy nevztahuje 
na developery.  

Za druhé, splatnost příspěvku v případě fyzických osob. Za situace, kdy jsou 
stavebníky fyzické osoby (a smlouva o příspěvku podléhá pouze schválení radou 
města) je na místě umožnit delší splatnost příspěvku bez ohledu na to, zda se na 
žadatele vztahuje nově stanovená sleva či nikoli. Navrhujeme možnost prodloužit 
splatnost příspěvku až na dobu 18 měsíců, popřípadě umožnit hrazení ve splátkách v 
této lhůtě.  
Za třetí, upřesnění, který typ smlouvy schvaluje rada města a který typ smlouvy 
schvaluje zastupitelstvo města. 
Za čtvrté, upřesnění, že se příspěvek nevztahuje na vedlejší stavby související s 
bydlením či bydlení podmiňující dle § 21 odst. 4, věta první, vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území (např. garáže, pergoly, skleníky). 
Toto ustanovení by mělo odstranit možné pochybnosti o tom, zda tyto stavby 
příspěvku podléhají jako nebytové prostory. 
Za páté, upřesnění postupu v případě demolice objektu a stavby nového na jeho 
místě a také v případě rozšíření stávajícího domu.  
Za šesté, na zvážení je také  
a) výjimka či sleva pro individuální RD v zastavěném území obce (je vymezeno v 
územním plánu) bez ohledu na trvalé bydliště a  
b) zapracování kalkulace nákladů města na investice do infrastruktury zpracované 
Ing. Milanem Majerem (nyní je k dispozici aktualizace těchto nákladů) přímo do 
zásad. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Příjem z příspěvků by byl příjmem rozpočtu města, případně - což doporučujeme - by 
byl zřízen fond infrastruktury a pak by příspěvek plynul do tohoto fondu infrastruktury. 
Založení fondu není v zásadách řešeno. Pokud by došlo k jeho zřízení, byly by 
podrobnosti (příjem do fondu) upraveno ve statutu fondu.  
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Předkládaný materiál je v souladu s Klíčovou oblastí 4 Bydlení, specifický cíl 4.4.1 
Rozvíjet spolupráci s majiteli pozemků v rozvojových zónách a. 1. Zajistit 
odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní i zájmové vzdělávání a 
dalšími klíčovými oblastmi a specifickými cíli týkajícími se obnovy a rozvoje dopravní 
a volnočasové infrastruktury města s podnikatelskými subjekty zajišťujícími bydlení a 
nalézt společná řešení pro rozvoj bydlení v Českém Brodě, dále s klíčovou oblastí 1 
Vzhled města, životní prostředí, zeleň, podoblast I. 3 Inženýrské sítě, klíčovou oblastí 
Vzdělávání, specifický cíl 8.2.1. Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro 
předškolní, školní i zájmové vzdělávání a dalšími klíčovými oblastmi a specifickými 
cíli týkajícími se rozvoje veřejné vybavenosti. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
 
6) Vypořádání s připomínkami 

 

 
 


