
3.4 Lesnická infrastruktura 

Oblas�  podpory 
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné inves� ce, které 
souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury 
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. 
Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podpo-
rována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů 
a technického vybavení.

Defi nice žadatele/příjemce dotace 
• FO nebo PO – držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři 

nebo vypůjčitelé) lesů, 
• sdružení s právní subjek� vitou nebo spolky,
• obce a právnické osoby zřízenými nebo založenými obcemi,
• dobrovolné svazky obcí. 

Výše dotace
Výše podpory je 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace.

Způsobilé výdaje 
• Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

je 5 mil. Kč na projekt (maximální výši způsobilých výdajů může 
MAS Radbuza upravit na konkrétní výzvu).

• Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 
je 50 � s. Kč na projekt.

Na toto opatření má MAS Radbuza alokovány celkem 2 000 000 Kč. 

Dotaci lze poskytnout pouze na následující inves� ční výdaje:
1) inves� ce, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekon-

strukcemi lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologic-
kých linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů 
(mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní 
zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, 
dopravní značky, body záchrany),

2) nezbytné vyvolané inves� ce (např. přeložky inženýrských sí� , úpravy staveb dopravní 
infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i tře� ch osob (např. 
správců technické dopravní infrastruktury apod.),

3) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu,
4) nákup pozemku.
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3.4 Lesnická infrastruktura 

Seznam předkládaných příloh 
Obecné přílohy:
1) Povolení stavebního úřadu – v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, na jehož základě 

lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 
2) Projektová dokumentace – v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu. Projektová 

dokumentace, která je předkládaná k řízení stavebního úřadu musí být ověřená stavebním úřadem – prostá kopie 
(lze předložit v lis� nné podobě).

3) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – musí být v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/
technologie k projektu/čás�  projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení staveb-
ního úřadu – prostá kopie. 

4) Katastrální mapa – včetně vyznačení lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídají-
cím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy
(není-li součás�  projektové dokumentace) – prostá kopie (lze předložit v lis� nné podobě).

5) Formuláře pro posouzení fi nančního zdraví žadatele – podmínka splnění fi nančního zdraví se nevztahuje na: 
obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnos� , 
zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace a náboženské společnos� , nadace a veřejné VŠ a školní 
statky/podniky.

6) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikos�  – dokládá 
se v případě, že žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění 
defi nice spadat do určité kategorie podniku podle velikos�  nebo žádá v režimu de minimis.

7) Znalecký posudek – v případě nákupu nemovitos�  jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace. Znalecký posudek 
nesmí být starší než 6 měsíců před podáním Žádos�  o dotaci na MAS - prostá kopie.

8) Přílohy stanovené MAS. 

Specifi cké přílohy:
1) Souhlasné Vyjádření ÚHÚL – v případě výstavby lesní cesty (1L nebo 2L) nebo v případě rekonstrukce lesní svážnice 

(3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu (1L nebo 2L). Doloženo musí být dle závazného vzoru, který je uve-
den v Příloze Pravidel (vydává příslušná pobočka ÚHÚL) – prostá kopie.

2) Projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou – v případě, že není předkládaná stavebním úřadem 
ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu. Projektová dokumentace musí být v sou-
ladu s příslušnými prováděcími předpisy, ze které je zřejmé splnění parametrů lesní cesty dle ČSN – prostá kopie. 

3) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí – dle závazného vzoru Přílohy Pravidel (vydává správa 
národního parku nebo regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky) – prostá kopie. 

4) Výpis z katastru nemovitos�  – nesmí být starší 3 měsíců od data podání Žádos�  o dotaci na MAS, kde je žadatel 
uveden jako vlastník lesního pozemku bezprostředně zpřístupněného lesní cestou, která je předmětem projek-
tu (dokument může být informa� vního charakteru). V případě, že je žadatel nájemce/pachtýř/vypůjčitel lesního 
pozemku, doloží na daný pozemek výpis z katastru nemovitos�  ne starší 3 měsíců od data podání Žádos�  o dotaci 
na MAS (dokument může být informa� vního charakteru) a nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o výpůjčce – 
prostá kopie.
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