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Zdůvodnění nezbytnosti stavby, stanovení parametrů na základě zhodnocení stávajícího stavu, existující nároky na požadavky na druh služeb, které budou poskytovány po realizaci akce a vyhodnocení efektivnosti provedené propočtem návratnosti vložených prostředků.

Požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory.


Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu a výroby na životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu  nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa.



Objemová studie akce s předpokladem rozpočtových nákladů a technologická studie akce (soupis strojů a zařízení)

Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, popř. předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu.


Zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti.

Vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.

Disponibilita navržených zdrojů financování.

Vyjádření zdravotní pojišťovny:

Vyjádření krajského úřadu k potřebnosti a efektivitě poskytovaných zdravotnických služeb na území kraje v souladu s krajským plánem zdravotní péče.

Přílohy: form. S 09 110 – S 09 160, snímek pozemkové mapy, výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce), odborný posudek, dokumentace současného stavu, rozhodující technicko ekonomické údaje o provozu obnovované kapacity v případě rekonstrukce, modernizace a oprav, výkresy a schémata.
Účastník programu souhlasí se zveřejněním vstupních dat informačního systému programového financování, zavazuje se poskytnout informace a doklady, které v průběhu akce stanoví správce programu, umožní správci programu provést kontrolu akce a je povinen k této kontrole předložit vyžádané doklady.
Datum  zpracování IZ:

Předkládá:

Razítko a podpis:
Vyjádření odborných útvarů MZ (BKŘ, FIN, INF, INV, OZS, SOZ, VZV):

Žádost zveřejněna na informačním portálu https://www.dotinfo.cz" https://www.dotinfo.cz pod identifikačním číslem: 
Vyjádření správce programu:
Schváleno poradou ministra zdravotnictví č.            ze dne              20....


Pozn.: U pole „Vyjádření krajského úřadu“ (mimo organizací v přímé působnosti MZ) a v případě, že dochází i k navýšení plateb od zdravotní pojišťovny také „Vyjádření zdravotní pojišťovny“ je postup následující: Formulář vyplněný v systému Grantys žadatel vytiskne, nechá potvrdit a podepsat příslušnými institucemi, podepíše všemi osobami, které tvoří statutární orgán právnické osoby, dle popisu „způsobu jednání“ uvedeném ve veřejném rejstříku či registru, a ve formátu .pdf opět vloží do systému Grantys.

