
1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou 
dopravu a zvýšení bezpečnos�  dopravy 

Oblas�  podpory 
Podporovány budou ak� vity:
• „Bezpečnost dopravy“ a „Cyklodoprava“.

Defi nice žadatele/příjemce dotace
Pro ak� vitu „Bezpečnost dopravy“ a pro ak� vitu 
„Cyklodoprava“ jsou oprávněnými žadateli:
• obce, 
• dobrovolné svazky obcí, 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 

svazky obcí.

Výše dotace
Podíl fi nancování z celkových způsobilých výdajů: 
• EFRR 95 % 
• Příjemce 5% 

Celkovými výdaji se rozumí součet všech způsobilých 
a nezpůsobilých výdajů, které jsou součástí  projektu. 

Způsobilé výdaje 
• Minimální výše způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
• Maximální výši způsobilých výdajů může MAS Radbuza upravit 

na konkrétní výzvu. 
Na toto opatření má MAS Radbuza alokováno celkem 29 000 000 Kč. 

Pro ak� vitu „Bezpečnost dopravy“ jsou hlavními způsobilými výdaji:
• rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. 

a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou 
schopnos�  pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst 
pro přecházení. 
(Pozn. Vedení chodníku nemusí být v celém řešeném úseku bez-
prostředně podél komunikace (silnice), ale může se v čás�  úseku 
odchýlit např. do proluky, podloubí, průchodu. Žadatel ve studii 
proveditelnos�  popíše soulad s hlavní podporovanou ak� vitou, 
jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase 
dopravně za� žené komunikace.),

• rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací 
pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

• rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice 
I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených 
osobám s omezenou schopnos�  pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové 
komunikace pro pěší,

• realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklis� cké a pěší dopravy 
(bezpečnostní opatření realizovatelná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřej-
né osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),

• je možná kombinace uvedených ak� vit.

Defi nice žadatele/příjemce dotace

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 

Minimální výše způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
Maximální výši způsobilých výdajů může MAS Radbuza upravit 

Na toto opatření má MAS Radbuza alokováno celkem 29 000 000 Kč. 

 jsou hlavními způsobilými výdaji:
rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. 
a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou 
schopnos�  pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst 

(Pozn. Vedení chodníku nemusí být v celém řešeném úseku bez-
prostředně podél komunikace (silnice), ale může se v čás�  úseku 
odchýlit např. do proluky, podloubí, průchodu. Žadatel ve studii 
proveditelnos�  popíše soulad s hlavní podporovanou ak� vitou, 
jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase 

rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací 
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Pro ak� vitu „Cyklodoprava“ jsou hlavními způsobilými výdaji:
• rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se 

společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a, b, C9a, b nebo C10a, b, sloužících k dopravě 
do zaměstnání, škol a za službami,

• rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce 
v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a, b, C9a, b nebo C10a, b, sloužících 
k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,

• úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací 
v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních 
pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,

• je možná kombinace uvedených ak� vit,
• je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících 

a kompenzačních opatření pro minimalizaci nega� vních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné 
zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklis� cké dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních 
dopravních systémů), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo 
liniového opatření pro cyklisty. 

Seznam předkládaných příloh 
Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede 
zdůvodnění nedoložení povinné přílohy.
1) Plná moc – dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobu. Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení 

pravomocí. 
2) Zadávací a výběrová řízení – předkládá se pouze uzavřená smlouva na plnění veřejné zakázky, která se uplatňuje v projektu.
3) Doklady o právní subjek� vitě žadatele – dobrovolné svazky obcí dokládají zakládací smlouvu dobrovolného svazku obcí. Organizace 

zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí dokládají zřizovací či zakládací listi nu nebo jiný dokument o založení.
4) Výpis z rejstříku trestů – dokládají všichni statutární zástupci dobrovolných svazků obcí, organizací zakládaných kraji, organizací 

zakládaných obcemi, organizací zřizovaných nebo zakládaných dobrovolnými svazky obcí. Výpis z rejstříku trestů v době podání žádosti  
nesmí být starší 3 měsíců.

5) Studie proveditelnos�  – slouží k posouzení potřebnosti  a realizovatelnosti  projektu.
6) Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility – zpracovává se dle osnovy uvedené v příloze Pravidel.
7) Čestné prohlášení o skutečném majiteli – dokládá se v případě, že je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby.
8) Územní rozhodnu�  nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení – žadatel dokládá územní rozhod-

nutí  s nabytí m právní moci. Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí , dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující územní řízení.

9) Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního zámě-
ru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení – v případě, že žadatel nebude mít k dispozici stavební povolení nebo 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, dokládá žádost 
o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem.

10) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – žadatel dokládá projektovou dokumentaci 
zpracovanou autorizovaným projektantem.

11) Položkový rozpočet stavby – stanovení cen stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů hlavních 
akti vit projektu.

12) Doklady k výkupu nemovitos�  – dokládá žadatel ke každé nemovitosti  pořízené před podáním žádosti  o podporu znalecký posudek 
a kupní smlouvu, pokud jsou výdaje na pořízení nemovitosti  uvedeny jako způsobilé.

13) Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy. Vzor výpočtu čistých jiných 
peněžních příjmů je uveden v příloze Pravidel.

14) Smlouva o spolupráci – smlouva o spolupráci musí být k žádosti  o podporu přiložena v případě, že projekt má být realizován na území 
více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí.
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