
 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Výstavba a údržba cyklistických stezek pro rok 2015/2016 
 

Harmonogram výzvy: 
Zahájení příjmu žádostí: 23. 9. 2014 
Ukončení příjmu žádostí: 9. 1. 2015 
 
Reálná možnost získání dotací na: 

 Výstavbu nové, případně údržbu stávající cyklostezky (cyklostezka = místní komunikace IV. třídy 

nebo veřejně přístupná účelová komunikace, ze které je vyloučen provoz silničních motorových 

vozidel ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 

104/1997 Sb., v platném znění) 

 Výstavba = proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky 

spočívající ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa, čímž se rozumí 

rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze 

zachovat její vnější půdorysné nebo výškové ohraničení 

 Údržba = rozsáhlejší práce dle Přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., v 

platném znění prováděné na cyklistické stezce, kterými se tato udržuje v provozně a technicky 

vyhovujícím stavu a odstraňují se na ní vady a nedostatky uvedením do původního stavu 

 V rámci této výzvy NEJSOU podporovány zejména tyto položky: 

o Veřejné osvětlení 

o Odpočívací místa vč. vybavení (mapy, lavičky, infotabule apod. – mobiliář) 

o Přeložky sítí, kanalizace 

o Sadové úpravy, vegetace, demolice objektů apod. 

Forma a výše podpory: 

 Dotace ve výši max. 85% celkových uznatelných nákladů stavební části (v případě cyklistické 

stezky budované na opuštěném drážním tělese v délce min. 1 km, příspěvek až 90 %) 

 Maximální výše podpory: cca 10 mil. Kč na jednu akci 

Oprávnění příjemci podpory: 

 obec jako vlastník cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

 organizační složka obce nebo příspěvková organizace zřízená obcí, které vykonávají správu majetku 

ve vlastnictví obce, 

 svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti. 

Období realizace projektů: 2015 - 2016 

Důležité nezbytné přílohy k žádosti: projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu; 
pravomocné stavební povolení nebo obdobný doklad 


