
Identifikace opatření CLLD 1
Název opatření Bezpečná doprava

Cíl opatření

Hlavní prioritou tohoto opatření je zlepšení a zvýšení bezpečnosti a
bezbariérovosti dopravy a optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Tohoto cíle má
být dosaženo prostřednictvím zavádění bezpečnostních prvků v
dopravě, přizpůsobením komunikací pro pěší osobám s omezenou
pohyblivostí nebo orientací a vytvořením podmínek pro v regionu hojně
využívanou cyklistickou dopravu pro dojíždění do škol, za zaměstnáním
a za službami. V rámci cyklodopravy bude podpořena rekonstrukce a
modernizace cyklostezek a cyklotras. Jako součást projektů na posílení
bezpečných a bezbariérových komunikací pro pěší je také žádoucí
zlepšit prostředí autobusových zastávek a vytvořit tak odpovídající
zázemí pro cestující veřejnou hromadnou dopravou, kteří mají sníženou
schopnost pohybu či orientace.

1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu

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. 
rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro
pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
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)
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
rekonstrukce, modernizace a 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

rekonstrukce, modernizace a 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

stojany na jízdní kola), 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

Vazba na specifické cíle IROP

Podporované aktivity



         kraje

         obce

         dobrovolné svazky obcí

         organizace zřizované nebo zakládané kraji

         organizace zřizované nebo zakládané obcemi

         organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
         provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 
266/1994 Sb.

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu Bude nastaveno ve výzvě MAS

Míra dotace Dotace 95 %, vlastní zdroje příjemce 5 %
Alokace na opatření 5 837 170 Kč

Způsob financování projektu Ex-post

Hodnotící kritéria Bude nastaveno ve výzvě MAS

Termín vyhlášení výzvy
viz. harmonogram výzev IROP 
(http://www.maszalabi.eu/archiv/vyzvy/irop/)

Oprávnění žadatelé


