
 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro 
cyklisty pro rok 2019 

 

Základní údaje výzvy 

Zahájení příjmu žádostí: 07/2018 

Ukončení příjmu žádostí: 20. 11. 2018 
Oprávnění příjemci příspěvku: obec/kraj jako vlastník cyklistické stezky, nebo jako vlastník (místní) 

komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh 
Výše dotace: 85% celkových uznatelných nákladů akce (v případě cyklistické 

stezky budované na opuštěném drážním tělese za podmínky, že 
délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, lze příspěvek 
poskytnout až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů stavební 
části akce) 

Období realizace projektů: do 31. 12. 2019 (vč. zúčtování příspěvku) 
 
Reálná možnost získání dotací na: 

 Výstavba / oprava cyklistické stezky (cyklostezka = místní komunikace IV. třídy nebo veřejně 

přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel a která 

svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 6110 a v Technických 

podmínkách 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“); 

o 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 původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení. 

o Oprava = činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození 

majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jedná se 

o změnu dokončené stavby, při které se zachovává vnější ohraničení stavby, a při které se 

zlepšují její parametry a zvyšuje bezpečnost provozu. Uvedením do provozuschopného 

stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, 

součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení majetku. 

 Zřizování jízdních pruhů (vyhrazený / ochranný) pro cyklisty na místních komunikacích nebo na 

silnicích II. nebo III. třídy. 

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 (dešťová a splašková) 

o Sadové úpravy, vegetace, demolice objektů apod. 


