OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DO
3000 TIS. OBYVATEL
Nový dotační titul na opravu MK v roce 2016

Výzva je od 1.11.2015 do 15.1.2016.
Dotační titul se týká obcí do 3000 obyvatel.
Celková alokace je 200 mil. Kč.

Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů
akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci
činí 1 mil. Kč.
Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:


všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy
včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,



místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na
nich, propustky,



galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní
povrchová odvodňovací zařízení, jsou-li v majetku obce, pak také jiejich napojení na příslušnou pozemní
komunikaci,



veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací.

Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků.
Mezi výše uvedený majetek nepatří inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně
sloupů těchto vedení. Dále sem nepatří reklamní zařízení a reklamní poutače.
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Na výše uvedeném majetku nesmí obce vykonávat hospodářskou činnost. Na majetek, který slouží hospodářské
činnosti, se vztahuje zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahu v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších.
Silnice pouze místní komunikace – MK označené číslem (uvedeno v pasportu) neposkytuje se na účelovou
komunikaci, pak je nutné provést změnu prostřednictvím projektanta.
Pozn. Pokud není zřejmé nebo se nejedná o MK, pak zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní
komunikace (MK) rozhodne příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně
technického vybavení.
Komunikace, ohledně nichž žádné rozhodnutí podle nové ani předchozí právní úpravy vydáno nebylo, jsou proto pouze veřejně
přístupnými účelovými komunikacemi.

Podrobné informace volejte IHNED, zájemců je mnoho!!!

Na MMR se nedovoláte, píšou to!!!

Vyplňte přiložený jednoduchý dotazník a my Vás budeme obratem kontaktovat.
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