
Tabulka vyřazených žádostí obcí včetně důvodu vyřazení 

 

Kraj Obec Typ dotace Důvod vyřazení 
Jihočeský Božetice DA Nekompletní žádost bez přílohy hodnotících kritérií 
Jihočeský Volyně STAVBA Nekompletní žádost bez projektové studie 
Jihočeský Krajníčko STAVBA Nekompletní žádost bez projektové studie 
Jihočeský Jistebnice STAVBA Podle předložené žádosti se nejedná o rekonstrukci, ale pouze o opravu současného stavu 

Jihočeský 
Dolní Hořice - 

Prasetín 
STAVBA 

Součástí projektové studie jsou prostory nespadající do požární zbrojnice, bod č. 4 nehodnocen 

Jihočeský Malšice STAVBA 
Podle předložené dokumentace nelze posoudit jakých prostor a v jakém rozsahu se týká 
rekonstrukce objektu ve vztahu k prostorám pož. zbrojnice, bod č. 4 nehodnocen 

Jihočeský Netolice DA Obec zrušila žádost 
Olomoucký Dřevohostice DA Nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace, městys provozuje DA vyrobené po roce 2000. 

Olomoucký 
Hustopeče nad 

Bečvou 
STAVBA 

Nesplnění podmínek pro rekonstrukci, žádost zaměřená na opravy zbrojnice 

Olomoucký Dřevnovice STAVBA Nesplnění podmínek pro rekonstrukci, žádost zaměřená na opravy zbrojnice 
Olomoucký Mikulovice STAVBA Nesplnění podmínek pro rekonstrukci, žádost zaměřená na opravy zbrojnice 
Olomoucký Suchdol STAVBA Nesplnění podmínek pro rekonstrukci, žádost zaměřená na opravy zbrojnice 
Středočeský Tuháň DA Nekompletní žádost 
Středočeský Mukařov DA Žádost na pořízení použité požární techniky 
Středočeský Hostivice STAVBA Nepředložena požadovaná dokumentace, nesprávně uvedená kritéria, neuznatelné náklady 
Středočeský Vyšehořovice STAVBA Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí 
Středočeský Čechtice STAVBA Nepředložena požadovaná dokumentace, nesprávně uvedena kritéria 
Středočeský Čerčany STAVBA Šíře vrat neodpovídá ČSN 73 5710 
Středočeský Otmíče STAVBA Nepředložena požadovaná dokumentace, nesprávně uvedena kritéria 
Středočeský Veleň STAVBA Nepředložena požadovaná dokumentace, nesprávně uvedena kritéria 
Středočeský Javorník STAVBA Z předložené žádosti není patrné, co je jejím předmětem 

Středočeský 
Krásná Hora nad 

Vltavou 
STAVBA 

Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí 



Středočeský Dřetovice STAVBA Žádost obsahuje neuznatelné náklady, půdorys budovy nesouhlasí s katastrální mapou 
Středočeský Červené Pečky STAVBA Šíře vrat neodpovídá ČSN 73 5710 
Středočeský Felbabka STAVBA Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí, nesprávně uvedená kritéria 
Středočeský Dřínov STAVBA Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí 
Středočeský Poděbrady STAVBA Nejasná vlastnická práva k předmětným pozemkům – Státní pozemkový úřad, Povodí Labe 
Středočeský Vojkovice STAVBA Stavba bez listu vlastnictví 
Středočeský Ostředek STAVBA Nedoložena požadovaná dokumentace 
Středočeský Byšice STAVBA Žádost obsahuje závažné nedostatky s uvedením termínu dokončení stavby 
Středočeský Libiš STAVBA Stavba není v souladu s ČSN 73 5710 

Středočeský Krupá STAVBA 
Z předložené žádosti není patrné, co je předmětem. Výčet toho, co je podle žadatele nutné 
rekonstruovat, je považováno za neuznatelný náklad 

Středočeský Klecany STAVBA Nepředložena požadovaná dokumentace, nesprávně uvedená kritéria, neuznatelné náklady 
Středočeský Pochvalov STAVBA V žádosti není uvedená požadovaná výše dotace, nesprávně uvedená kritéria 
Středočeský Ovčáry STAVBA Nepředložena požadovaná dokumentace, neúčelnost stavby 
Středočeský Drahlín STAVBA Nedoporučeno – neúčelnost stavby 
Středočeský Konojedy STAVBA Nedoporučeno – nemovitost vedena jako památkově chráněné území, neúčelnost rekonstrukce 
Středočeský Hlásná Třebáň STAVBA Neúčelnost stavby 

Karlovarský Jenišov DA 
Nově zřízená JPO, v době podání žádosti nebyla zařazena do plošného pokrytí Karlovarského 
kraje 

Karlovarský Lázně Kynžvart DA JPO disponuje DA vyrobeným v roce 2001 

Karlovarský Vintířov DA 

 Obec Vintířov v letošním roce obdrží příspěvek Karlovarského kraje ve výši 1 mil. Kč na 
pořízení nové CAS s velkou kabinou. Z hlediska priority plošného pokrytí a kategorie jednotky je 
podpora kraje při pořízení CAS důležitější, než příspěvek na DA. Souběh příspěvků a státní 
dotace by byl neefektivní s ohledem na další obce v regionu. Dalším důležitým faktorem, který 
bral HZS kraje v potaz pro nedoporučení žádosti v roce 2016, je skutečnost, že jednotka SDH 
obce Vintířov disponuje další akceschopnou MPT (CAS 16, Daewoo D90 r. v. 2005 a osobní 
automobil Citroen Berlingo, r. v. 2014), kterou je schopna dopravovat síly a prostředky k zásahu, 
na rozdíl od mnoha jiných žadatelů, kteří nedisponují žádnou jinou akceschopnou MPT. Obci 
Vintířov doporučujeme podat žádost o DA s realizací akce v roce 2017. 

Karlovarský Rotava DA 
Jednotka SDH obce Rotava není v rámci Karlovarského kraje předurčena pro plnění úkolů na 
ochranu obyvatelstva. Město Rotava obdrželo v roce 2010 stání investiční dotaci a příspěvek 
Karlovarského kraje na pořízení nové CAS 20. Dalším důležitým faktorem, který bral HZS kraje 



v potaz pro nedoporučení žádosti v roce 2016, je skutečnost, že jednotka SDH obce Rotava 
disponuje další akceschopnou MPT (OA Škoda Fabia 1,2 Combi, r. v. 2004, VEA Škoda Felicia, 
r. v. 2000 a CAS 32/8200/0-S2Z T 815 (Tatra), r. v. 1992), kterou je schopna dopravovat síly a 
prostředky k zásahu, na rozdíl od mnoha jiných žadatelů, kteří nedisponují žádnou jinou 
akceschopnou MPT. Městu Rotava doporučujeme podat žádost o DA s realizací akce v roce 
2017. 

Karlovarský Stráž nad Ohří DA 
Obec podala žádost s úvahou získání bodů pro podání žádosti na příští rok s tím, že žádost na rok 
2016 byla formální. Zatím nemá vhodný prostor pro umístění DA. 

Karlovarský Dalovice DA 
Obec podala žádost s úvahou získání bodů pro podání žádosti na příští rok s tím, že žádost na rok 
2016 byla formální.  

Karlovarský Habartov DA 

Jednotka SDH města Habartov není v rámci Karlovarského kraje předurčena pro plnění úkolů na 
ochranu obyvatelstva a v roce 2010 obdrželo město stání investiční dotaci a příspěvek 
Karlovarského kraje na pořízení nové CAS 20. Dalším důležitým faktorem, který bral HZS kraje 
v potaz pro nedoporučení žádosti v roce 2016, je skutečnost, že jednotka SDH města Habartov 
disponuje další akceschopnou MPT (OA Lada Niva, r. v. 1987), kterou je schopna dopravovat 
síly a prostředky k zásahu, na rozdíl od mnoha jiných žadatelů, kteří nedisponují žádnou jinou 
akceschopnou MPT. Městu Habartov doporučujeme podat žádost o DA s realizací akce v roce 
2017. 

Karlovarský Hazlov STAVBA 
HZS Karlovarského kraje pro rok 2016 nevyčlenil z přidělené alokace na státní investiční dotaci 
částku na stavby. Navíc žádost se týká zateplení zbrojnice, což by bylo rovněž důvodem v 
souladu s pravidly k neposkytnutí dotace. 

Liberecký Všeň DA Nepředložena požadovaná dokumentace v termínu 

Jihomoravský Rudka DA 
Nedoporučena – neplní základní požadavky na akceschopnost JPO, členové bez odborné 
způsobilosti 

Jihomoravský Brno – Královo Pole DA 
JPO disponuje nadstandardním množstvím techniky (3x CAS, 2x DA, 1x UA, 1x NA) a nejsou 
ochotni žádný automobil vyřadit 

Jihomoravský Běleč STAVBA Obec nezřizuje JPO. Požární ochranu v obci zajišťuje smluvně JSDH Doubravník. 
Moravskoslez

ský 
Staré Heřminovy DA 

Obec nezřizuje JPO. Žádost byla podaná na DA pro Sbor dobrovolných hasičů. 

Moravskoslez
ský 

Slavkov u Opavy DA 
JPO disponuje DA roku výroby 2010 



Moravskoslez
ský 

Chotěbuz STAVBA 
Nepředložena požadovaná dokumentace – projektová studie 

Moravskoslez
ský 

Chotěbuz – Zpupná 
Lhota 

STAVBA 
Nepředložena požadovaná dokumentace – projektová studie 

Plzeňský Plzeň – Doubravka DA JPO disponuje DA roku výroby 2012 
Plzeňský Němčovice STAVBA Nesplnění podmínek dotace, stavba byla kolaudovaná v roce 2015 
Plzeňský Těškov STAVBA Nesplnění podmínek dotace, jedná se o opravu PZ 
Plzeňský Chotěšov STAVBA Nesplnění podmínek dotace, jedná se o opravu PZ 
Plzeňský Nezdice na Šumavě STAVBA Nedoporučeno - Projekt nutno dopracovat, není zcela v souladu s normou ČNS 73 5710 
Plzeňský Staré Sedlo STAVBA Nedoporučeno - Projekt neodpovídá normě ČSN 73 5710 
Plzeňský Dobříč STAVBA Nedoporučeno - Rozpočet nutno rozdělit na část  - opravu stavby a na část - rekonstrukce stavby 
Plzeňský Lhůta STAVBA Nedoporučeno - Rozpočet nutno rozdělit na část  - opravu stavby a na část - rekonstrukce stavby 
Plzeňský Horšovský Týn STAVBA Nedoporučeno - Rozpočet nutno rozdělit na část  - opravu stavby a na část - rekonstrukce stavby 
Plzeňský Rochlov STAVBA Nedoporučeno – Chybí studie proveditelnosti rekonstrukce stavby 

Plzeňský 
Klatovy - 

Štěpánovice 
STAVBA 

Nedoporučeno – Jedná se o multifunkční objekt, nutné rozdělit rozpočet 

Plzeňský Šťáhlavy STAVBA 
Nedoporučeno - Obec požádala v jedné žádosti na rekonstrukci PZ Šťáhlavy a současně i na 
stavební úpravy PZ obce Šťáhlavice, nutné dodat žádost + kritéria na zřizující obec Šťáhlavice 

Královéhradec
ký 

Humburky STAVBA 
Novostavba neodpovídá ČSN 73 5710 

Královéhradec
ký 

Křinice STAVBA 
Nesplnění podmínek dotace, jedná se pouze o opravu střechy a vrat 

Královéhradec
ký 

Sobotka STAVBA 
Přístavba neodpovídá ČSN 73 5710  

Královéhradec
ký 

Svídnice STAVBA 
Nesplnění podmínek dotace, jedná se pouze o opravu střechy 

Královéhradec
ký 

Vrchlabí STAVBA 
Přístavba neodpovídá ČSN 73 5710 

Královéhradec
ký 

Olešnice v Orlických 
horách 

DA 
Nesplnění podmínek dotace, žádost byla podána pouze na pořízení nástavby na již zakoupený 
podvozek 

Královéhradec
ký 

Choteč DA 
Nepředložena požadovaná dokumentace, chybí hodnotící kritéria 



Pardubický 
Lanškroun – Dolní 

Třešňovec 
STAVBA 

Neúčelnost rekonstrukce PZ v souladu s ČSN 73 5710 

Pardubický Polička - Modřec STAVBA Neúčelnost rekonstrukce PZ v souladu s ČSN 73 5710 
Pardubický Zachlumí STAVBA Neúčelnost rekonstrukce PZ v souladu s ČSN 73 5710 

 


