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Dle výzvy IROP č. 53 – Spec. pravidel kap. 3 

(Pro MAS Lanškrounsko relevantní ze spec. pravidel jen aktivity 4, 5) 

V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit upraven. 

 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 
projektu.  
 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých 
výdajů projektu. 

 

4. Aktivita „ Bezpečnost dopravy“ 

Hlavní aktivity  

 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél 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. Vedení chodníku nemusí být v celém 
řešeném úseku bezprostředně podél komunikace (silnice), ale může se v části úseku 
odchýlit např. do proluky, podloubí, průchodu. 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 realizovatelná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné 
osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),  

 je možná kombinace uvedených aktivit  
 
Vedlejší aktivity:  

 realizace stavbou vyvolaných investic,  

 zpracování projektových dokumentací,  

 zpracování studie proveditelnosti,  

 výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,  

 provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,  

 povinná publicita.  

 

 



 

2 
 

 

5. Aktivita „Cyklodoprava“ 

Hlavní aktivity:  

 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,  

 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 aktivit,  

 je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty, zmírňujících a 
kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. 
výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické 
dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy při 
současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo 
liniového opatření pro cyklisty.  

 
Vedlejší aktivity:  

 realizace stavbou vyvolaných investic,  

 zpracování projektových dokumentací,  

 zpracování studie proveditelnosti,  

 výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,  

 provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,  

 povinná publicita.  

 

 

 


