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Aktivita „Bezpečnost dopravy“ – podporované aktivity a způsobilé výdaje 
 
Hlavní podporované aktivity  (min. 85% z CZV): 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací 
nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a 
míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou 
aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené 
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 schopností 
pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,  

 realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní 
opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních 
dopravních systémů),  

 je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní 
prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo 
výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících 
bezpečnost dopravy,  

 je možná kombinace uvedených aktivit.  
 
Vedlejší podporované aktivity (max. 15% z CZV):  

 realizace stavbou vyvolaných investic,  

 zpracování projektových dokumentací,  

 výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,  

 provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,  

 vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu,  

 povinná publicita.  
 
Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší zahrnuje stavební úpravy stávající komunikace spojené 
s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace, jejímž výsledkem je změna nivelety, 
směrového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace. Rekonstrukce/modernizace se rovněž týká 
stavebních úprav mostních objektů. Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a technickými 
normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TP 
103, TP 218, TKP Kapitola 15). 
 
 
Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu (min. 85% z CZV) 
Stavby  

 výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce jako součástí silnice nebo místní komunikace, 
samostatných chodníků a stezek pro pěší, společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém 
prostoru silnic a místních komunikací, stezek pro cyklisty a chodce, včetně všech konstrukčních vrstev 
a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace;  

 výdaje na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy:  

 podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro pěší vedena,  

 opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy,  

 místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné 
ostrůvky, vysazené chodníkové plochy,  

 nástupiště autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek včetně bezbariérového propojení 
nástupišť,  

 jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních 
komunikací,  

 stezka pro cyklisty vedená současně s komunikací pro pěší v trase silnice nebo místní komunikace,  

 zábradlí na mostech a zábradlí jako bezpečnostní opatření, 
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 svislé a vodorovné dopravní značení a zvýrazňující prvky 

 světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce nebo samostatného 
přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty,  

 veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace,  

 bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze (vychýlení jízdního pruhu, 
zúžení komunikace, dělicí ostrůvky, vysazené plochy na vjezdech do křižovatky, úpravy povrchu a tvaru 
křižovatek, zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky, zvýrazňující dopravní značení včetně 
liniových opatření pro cyklisty, zvýrazňující dopravní zařízení a optické prvky, zpomalovací prahy, 
polštáře a zvýšené plochy, svodidla v nebezpečných úsecích, prvky aktivní bezpečnosti v blízkosti 
přechodů pro chodce a související telematika, přístroje na měření rychlosti a tabule informující o 
rychlosti vozidla),  

 dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do kanalizace,  

 připojení sousedních nemovitostí maximálně v délce odpovídající šířce komunikace pro pěší,  

 vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou,  
 
další související výdaje:  

 příprava staveniště,  

 demolice objektů podmiňujících výstavbu,  

 manipulace s kulturními vrstvami zeminy,  

 rekultivace ploch původně zastavěných pozemků,  

 musí být součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené projektové dokumentace; 
projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních 
souborů stavby; příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek 
rozpočtu stavby.  

 
Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu (max. 15% z CZV) 
Stavby 
výdaje související s komunikací pro pěší: 

 přístřešky a čekárny autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, související volně 
dostupné pevné stojany a uzamykatelné boxy na jízdní kola, detekce jejich obsazenosti, lavičky, 
osvětlení a informační tabule, 

 zálivy autobusových a trolejbusových zastávek; 
výdaje na odůvodněné stavbou vyvolané investice: 

 stavbou vyvolané ostatní úpravy a přeložky stávajících pozemních komunikací a připojení sousedních 
nemovitostí, 

 stavbou vyvolané ostatní úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí, vodotečí, drážních objektů a 
oplocení, 

 provizorní komunikace a lávky pro pěší a cyklisty a přechodné dopravní značení; 
musí být součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené projektové dokumentace; projektová 
dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; 
příjemce bude se žádostí o platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu stavby. 
 
Projektová dokumentace 
výdaje na zpracování: 

 dokumentací v procesu EIA (oznámení, dokumentace), 

 dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace k oznámení o záměru v území 
(DOZU), 

 projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro ohlášení 
stavby (DOS), 

 projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zadávací dokumentace stavby (ZDS), realizační 
dokumentace stavby (RDS), 

 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), 

 dokumentace návrhu dopravního značení, 

 souvisejících průzkumů, geodetických zaměření, studií a posouzení. 
výdaje na zpracování doplňujících průzkumů, studií a posouzení ke stavbě nesouvisejících s projektovými 
dokumentacemi do data kolaudace stavby. 
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Nákup pozemků a staveb 

 nákup a vyvlastnění nemovitostí nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu; 

 výdaje, které splňují podmínky uvedené ve Specifických pravidlech. 
 
Zabezpečení výstavby 
výdaje na zabezpečení výstavby: 

 technický dozor investora (TDI), 

 autorský dozor (AD), 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 

 geodetické práce, zkoušky materiálů a konstrukcí na staveništi; 
výdaje na inženýring projektu zahrnující projednání projektových dokumentací a zajištění souvisejících 
podkladů pro příslušná správní řízení, včetně zajištění podkladů pro povolení předčasného užívání, zkušebního 
provozu nebo kolaudaci stavby. 
 
Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu  

 výdaje na zpracování studie proveditelnosti (podle přílohy č. 4D těchto Pravidel),  

 výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizaci výběrových a zadávacích řízení.  
 
Povinná publicita  
výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 13 Obecných pravidel.  
 
Podrobnosti jsou uvedeny v Obecných pravidlech a Specifických pravidlech k dané výzvě. Jsou k dispozici zde: 
http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD 
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