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vybudování "STOP semaforu" na komunikaci k 

omezení rychlosti vozidel způsobilý výdaj hlavní aktivita

výdaj související s komunikací pro pěší - bezpečnostní 

opatření realizované na silnici, místní komunikaci nebo 

dráze

pozor, v této výzvě nelze 

realizovat pouze 

bezpečnostní opatření, musí 

jít o součást komplexnějšího 

projektu, kde je řešena 

komunikace pro pěší

vybudování pásu ze zatravňovacích dlaždic podél 

chodníku z důvodu  odvodnění chodníku způsobilý výdaj hlavní aktivita

výdaj související s komunikací pro pěší; musí být v PD; 

pokud by pás sloužil k parkování, tak už by šlo o NZV

výdaj na přeložky sloupů ČEZ způsobilý výdaj vedlejší aktivita

musí být zahrnuto v PD jako součást stavby; v případě, že 

nebude v PD - nezpůsobilé

odstranění starého chodníku (demolice) a 

vybudování nového způsobilý výdaj hlavní aktivita

výdaj na sčítání vozidel dle TP 189 způsobilý výdaj vedlejší aktivita

pozor, v této výzvě pouze 

jako součást Studie 

proveditelnosti; mezi 

vedlejšími ZV totiž není 

uvedena položka: výdaje na 

zpracování doplňujících 

průzkumů, studií a 

posouzení  ke stavbě 

nesouvisejících s 

projektovými 

dokumentacemi do data 

kolaudace stavby

dvojřádek z žulových kostek, nacházející se 

v hlavním dopravním prostoru způsobilý výdaj vedlejší aktivita

vyvolaná investice, stavební úpravy na silnici/místní 

komunikaci

úprava povrchu kraje vozovky po usazení obrubníku 

chodníku způsobilý výdaj vedlejší aktivita

vyvolaná investice, stavební úpravy na silnici/místní 

komunikaci

zatrubnění příkopu způsobilý výdaj vedlejší aktivita

pokud je chodník realizován v místě stávajícího silničního 

příkopu

chráničky kabelů způsobilý výdaj hlavní aktivita

Tyto výdaje je možné podřadit pod přípravu staveniště (v 

rámci přípravy staveniště musí zhotovitel zabezpečit 

mimo jiné i ochranu vedení sítí technické infrastruktury), 

tedy zařadit je do hlavních ZV. V případě přeložek sítí (kdy 

se mění jejich vedení) jde o vedlejší ZV (projektem 

vyvolané investice).

uložení na skládce, skládkovné, poplatek za uložení 

odpadu způsobilý výdaj hlavní aktivita

o skládkovném v pravidlech přímo nemluvíme, ale bereme 

to jako integrální součást zemních prací, přípravy 

staveniště, manipulace,… tedy jako součást hlavních ZV

Výdaje dle Specifických pravidel dané výzvy způsobilý výdaj

hlavní aktivita 

projektu

Výdaje dle Specifických pravidel dané výzvy způsobilý výdaj

vedlejší aktivita 

projektu

oprava stávajícího chodníku nezpůsobilý výdaj

stavební úpravy nenaplňující znaky 

rekonstrukce/modernizace

samostatná cyklostezka v rámci aktivity bezpečnost 

dopravy nezpůsobilý výdaj

pozor, v rámci integrovaných 

nástrojů je ve Specifických 

pravidlech uvedena mezi 

hlavními ZV následujcíc 

položka: stezka pro cyklisty 

vedená současně  s 

komunikací pro pěší v trase 

silnice nebo místní 

komunikace

pozor, v rámci integrovaných 

nástrojů je ve Specifických 

pravidlech uvedena mezi 

hlavními ZV následujcíc 

položka: stezka pro cyklisty 

vedená současně  s 

komunikací pro pěší v trase 

silnice nebo místní 

komunikace

pozor, v rámci integrovaných 

nástrojů je ve Specifických 

pravidlech uvedena mezi 

hlavními ZV následujcíc 

položka: stezka pro cyklisty 

vedená současně  s 

komunikací pro pěší v trase 

silnice nebo místní 

komunikace

stojany na kola/uzamykatelné boxy, jenž nejsou 

součástí položkového rozpočtu stavby, nebo nejsou 

uvedeny v PD, nebo nejsou umístěny u projektem 

řešeného přístřešku/čekárny 

autobusové/trolejbusové/tramvajové zastávky, 

nebo nejsou pevně spojené se zemí nezpůsobilý výdaj

naopak, pokud jsou podmínky v prvním sloupci všechny 

najednou splněny, jde o vedlejší ZV

"zvláštní užívání komunikace“ podle zákona 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (např. 

nájemné ŘSD) nezpůsobilý výdaj

mobiliář podél chodníku/komunikace pro pěší nezpůsobilý výdaj

mobiliář je způsobilý (vedlejší ZV) jen ve vazbě na 

projektem řešenou zastávku VHD (autobus, trolejbus, 

tramvaj)

herní a fitness prvky na odpočívadlech nezpůsobilý výdaj

točna autobusu nezpůsobilý výdaj

točna není autobusovým zálivem, který máme uveden ve 

vedlejších ZV; teoreticky může část výdajů figurovat ve 

vedlejších ZV jako vyvolaná investice 

znalecké posudky nezpůsobilý výdaj
Výdaje dle Specifických pravidel dané výzvy nezpůsobilý výdaj

Nezpůsobilé výdaje jsou vyjmenovány ve Specifických pravidlech, případně nesouvisí s podporovanými aktivitami výzvy.
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