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POVINNÉ PŘÍLOHY K VÝZVÁM  

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

 

 

1. výzva: Bezpečná a dostupná doprava 

 

 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

 

 

NÁZEV PŘÍLOHY POPIS PŘÍLOHY OK 

1. Plná moc (usnesení zastupitelstva) při přenesení pravomocí na jinou osobu  

2. Zadávací a výběrová řízení uzavřená smlouva na plnění zakázky  

3. Doklady o právní subjektivitě pro DSO, organizace DSO, ne starší 3 měs.  

4. Výpis z rejstříku trestů všichni statutární zástupci, ne starší 3 měs.  

5. Studie proveditelnosti viz příloha  

6. Karta souladu projektu s principy 

udržitelné mobility 

viz příloha  

7. Čestné prohlášení o skutečném majiteli pro PO (mimo veřejnoprávní)  

8. Územní rozhodnutí/územní 

souhlas/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se, pokud stavba nevyžaduje či je 

požádáno o společné územní rozhodnutí a 

stavební povolení 

 

9. Žádost o stavební povolení/ohlášení/stavební 

povolení/souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru/veřejnoprávní smlouva 

-  

10. Projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem  

11. Položkový rozpočet stavby členění na hlavní a vedlejší výdaje projektu  

12. Doklady k výkupu nemovitostí ke každé nemovitosti pořízené PŘED podáním 

žádosti – znalecký posudek a kupní smlouva 

(ne starší 6 měsíců před pořízením 

nemovitosti) 

 

13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů při předpokladu jiných peněžních příjmů  

14. Smlouva o spolupráci v příp. realizace na území více obcí  
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POVINNÉ PŘÍLOHY K VÝZVÁM  
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1. výzva: Bezpečná a dostupná doprava 

 

 

Aktivita: Cyklodoprava 

 

 

NÁZEV PŘÍLOHY POPIS PŘÍLOHY OK 

1. Plná moc (usnesení zastupitelstva) při přenesení pravomocí na jinou osobu  

2. Zadávací a výběrová řízení uzavřená smlouva na plnění zakázky  

3. Doklady o právní subjektivitě pro DSO, organizace DSO, ne starší 3 měs.  

4. Výpis z rejstříku trestů všichni statutární zástupci, ne starší 3 měs.  

5. Studie proveditelnosti viz příloha  

6. Karta souladu projektu s principy 

udržitelné mobility 

viz příloha  

7. Čestné prohlášení o skutečném majiteli pro PO (mimo veřejnoprávní)  

8. Územní rozhodnutí/územní 

souhlas/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se při zaměření pouze na úpravu 

nebo realizaci liniových opatření pro cyklisty 
 

9. Žádost o stavební povolení/ohlášení/stavební 

povolení/souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru/veřejnoprávní smlouva 

-  

10. Projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem  

11. Položkový rozpočet stavby členění na hlavní a vedlejší výdaje projektu  

12. Doklady k výkupu nemovitostí ke každé nemovitosti pořízené PŘED podáním 

žádosti – znalecký posudek a kupní smlouva 

(ne starší 6 měsíců před pořízením 

nemovitosti) 

 

13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů při předpokladu jiných peněžních příjmů  

14. Smlouva o spolupráci v příp. realizace na území více obcí  

 


