
Programový rámec IROP: Opatření IROP 1 – Bezpečná a udržitelná doprava 
 
 
Popis opatření: 
Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a 
nákladů, není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž na životní prostředí a 
zároveň eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví. Zejména pak nemotorová doprava by se měla stát 
součástí městské/obecní mobility a plánování infrastruktury. 
 
Na území obcí MAS Bohumínsko dochází k dlouhodobému růstu intenzity individuální automobilové 
dopravy, čímž dochází mj. ke zhoršení bezpečnosti na komunikacích a zhoršení stavu životního 
prostředí a což také zvyšuje nároky na rozvoj dopravní infrastruktury. 
 
Cílem opatření je zpomalení růstu intenzity individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších 
způsobů přepravy (pěší, cyklistická), zvýšení bezpečnosti na komunikacích, snížení nehodovosti 
(zejména minimalizace počtu nehod za účasti cyklistů a chodců), zajištění vyšší bezpečnost chodců a 
cyklistů – především je potřeba se zaměřit na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Toto opatření navazuje jak na dosavadní aktivity, které byly obcemi MAS realizovány v předchozím 
programovém období (projekty zaměřené na budování cyklostezek a cyklotras, chodníků, realizace 
bezpečnostních prvků) tak na další aktivity, jejichž cílem je komplexní přístup k dané problematice. 
V rámci opatření budou podporovány projekty zaměřené na bezpečnost na komunikacích, rozvoj 
alternativních způsobů dopravy – cyklodopravy, snížení počtu nehod, na zajištění potřeb specifických 
skupin obyvatel v dopravě.   
 
Typy projektů: 
 
Bezpečnost 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Rekonstrukce, modernizace a 
výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy. Rekonstrukce, 
modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní 
komunikace. 
 
Je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. 
veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření 
pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při 
současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší. 
 
Cyklodoprava 
Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a 
chodce se společným nebo odděleným provozem; výstavba, rekonstrukce nebo modernizace jízdních 
pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních 
komunikací; realizace nebo úprava 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. 
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.  
 
Je možná realizace 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. 
 
Podrobný rozpis aktivit bude uveden ve výzvě MAS. 
 
Příjemci podpory:   
• Kraje 
• Obce 
• Dobrovolné svazky obcí 
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 



svazky obcí 
• Dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
• Subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v ust. § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud 
poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dále dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné 
linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících. 
 
Minimální a maximální výše: 
MAS Bohumínsko předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své konkrétní výzvě. 
 
Principy preferenčních kritérií: 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 
Kritéria budou vybrána tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce přispívají k naplňování strategie, 
daného opatření a finančního plánu. 
 
Výsledky: 
 

1. Indikátory výsledku 
 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 
7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 
7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

 
2. Indikátory výstupu 

 
Kód NČI2014+ Název indikátoru 
7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 
7 61 00  Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 
7 62 00 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

 
 
 

 
 


