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DODATEK Č. 1 K DOTAČNÍMU PROGRAMU „PODPORA NAPOJENÍ NA 
VODOHOSPODÁŘSKOU INFRASTRUKTURU MĚSTA PRO ROK 2023“ 

 
I. Úpravy dotačního programu 
 
Dotační program „Podpora napojení na vodohospodářskou infrastrukturu města pro rok 2023“ 
(dále jen „dotační program“) se mění takto: 
 
V čl. VIII. se doplňují odstavce 20. a 21. v následujícím znění: 

20. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který v rámci realizace kanalizačních a vodovodních řadů 
statutárního města Frýdku-Místku na území města a s tím souvisejícím napojováním 
kanalizačních a vodovodních přípojek na tyto řady neposkytl poskytovateli součinnost, 
zejména 

a) neumožnil majetkoprávní vypořádání stavby řadu nebo veřejné části přípojky na pozemku 
v jeho vlastnictví (podílovém spoluvlastnictví, společném jmění manželů), například zřízením 
věcného břemene pro stavbu řadu či veřejné části přípojky, jež bude následně 
poskytovatelem převedena do vlastnictví vlastníka napojované nemovitosti (tj. jiného 
vlastníka jiné napojované nemovitosti, než je žadatel),  

b) odmítl umístění stavby řadu nebo veřejné části přípojky na pozemku v jeho vlastnictví 
(podílovém spoluvlastnictví, společném jmění manželů), např. neudělil písemný souhlas před 
započetím stavby, neudělil písemný souhlas se změnou stavby vyvolanou v jejím průběhu 
v důsledku nepředvídatelných okolností, ač s ním byla tato změna na místě samém 
projednána a jím odsouhlasena, neumožnil fyzické umístění potrubí do pozemku apod., 

c) neudělil poskytovateli písemný souhlas v rámci vyřizování územního souhlasu se stavbou 
soukromé části přípojky pro jiného vlastníka jiné napojované nemovitosti, v případech, kdy 
poskytovatel tento územní souhlas pro vlastníky napojovaných nemovitostí zajišťuje. 

21. Neposkytnutí součinnosti podle odst. 20 po uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
bude považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení dotačního programu zůstávají beze změn.  
 
2. Žádosti o dotaci podané před datem účinnosti tohoto dodatku č. 1 k dotačnímu programu 

budou posuzovány dle znění dotačního programu platného před datem účinnosti tohoto 
dodatku č. 1 k dotačnímu programu.  
 

3. Tento dodatek č. 1 k dotačnímu programu byl schválen Radou města Frýdku-Místku na její 
10. schůzi konané dne 14. 3. 2023. 

 
4. Tento dodatek č. 1 k dotačnímu programu nabývá účinnosti dnem schválení.  
 
 
 


