Metodické oznámení č. 22
Investice do objízdných tras a příjezdových komunikací ke stavbě –
vyvolaná investice
v rámci aktivit oblasti podpory 1.1, 1.5, případně 2.1
V rámci způsobilých výdajů oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj
místních komunikací a 2.1 Integrované projekty rozvojových center ROP NUTS II Jihozápad je možné
podporovat uvedení objízdných tras do řádného stavebně technického stavu s ohledem na vhodně
navrženou technologii za těchto podmínek:
1) objízdná trasa přímo souvisí s rekonstrukcí či modernizací komunikace podporované z ROP
NUTS II Jihozápad, je nezbytně nutná k dokončení projektu a je prokazatelné zvýšení zatížení
objízdné trasy nad míru krátkodobé únosnosti. Objízdná trasa a její uvedení do původního
stavu bylo popsáno v projektové dokumentaci, která byla předložena k žádosti o podporu
projektu (popř. před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Jihozápad) a byla zanesena do stavebního povolení. Zároveň silniční správní úřad vydal
rozhodnutí o objížďce v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Součástí rozhodnutí, které příjemce doloží nejpozději s monitorovací zprávou
etapovou/závěrečnou, bude náhrada případných následných škod dle § 24, odst. 6 zákona č.
13/1997 Sb.;
2) musí se jednat o výdaj, který povede k uvedení objízdné trasy do původního stavu – příjemce
je tedy povinen doložit zmapování původního stavu a stavu před provedenou úpravou
objízdné trasy. Po uvedení objízdné trasy do původního stavu průkazným způsobem doloží
naplnění tohoto pravidla;
3) musí se jednat o výdaj investiční – související s pořízením dané investice;
4) výdaj musí být prokazatelně doložen v účetnictví příjemce;
5) výdaj byl zahrnut do položkového rozpočtu žádosti o podporu projektu v ROP NUTS II
Jihozápad.
V ostatních případech (při nesplnění všech výše uvedených podmínek) bude výdaj na uvedení
objízdné trasy do řádného stavebně technického stavu s ohledem na vhodně navrženou technologii
považován za prostou opravu komunikace – tedy za výdaj v ROP NUTS II Jihozápad nezpůsobilý.
Způsobilým výdajem vzniklým při aktivitách rekonstrukce a modernizace komunikací jsou také
investice do příjezdové komunikace ke stavbě, které jsou nezbytně nutné k dokončení projektu a je
prokazatelné zvýšení zatížení objízdné trasy nad míru krátkodobé únosnosti. Nutnou podmínkou
způsobilosti je také uvedení tohoto řešení v technické/projektové dokumentaci a zdůvodnění tohoto
řešení.
Výše uvedené výdaje jsou způsobilé do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
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