
 

Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy  
do investice v době udržitelnosti projektu 

 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01329 
 
Název projektu: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba  
 
Příjemce: Kraj Vysočina 
 
 
Popis zásahu do investice: 
Předmětem zásahu do investice v době udržitelnosti je napojení úseku komunikace II/602, 
který je modernizován v rámci projektu II/602 Jihlava - Dvorce  (reg. č. 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005710) s podporou Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP).  
K dotčení projektu 1329 dojde na konci větve okružní křižovatky (směr Jihlava) plynulým 
napojením ("zazubením") svrchní asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce 50 mm. Asfaltové 
vrstvy budou provázány přechodovým úsekem, napojení bude provedeno přetažením 
svrchní obrusné vrstvy v délce cca 1,5 - 2 m. Příčná pracovní spára se prořízne a zalije se 
modifikovanou asfaltovou zálivkou.  
Stavební práce budou realizovány dle projektové dokumentace akce II/602 Jihlava – Dvorce. 
Situace stavby a vzorový příčný řez s detailem napojení – viz přílohy (modře označeno). 
Termín realizace stavebních prací: srpen – září 2017. 
 
 
Důvod zásahu do investice: 
Důvodem zásahu je napojení konce úseku projektu II/602 Jihlava - Dvorce na konec úseku  
projektu 1329 („jihlavská“ větev okružní křižovatky). Místo zásahu bude uvedeno do 
původního stavu dle výše uvedeného popisu. Na výdaje pro uvedení investice do původního 
stavu nebude v rámci projektu II/602 Jihlava - Dvorce požadována dotace. 
 

  
Termín přerušení udržitelnosti (od – do, uvede se doba, po kterou bude proveden 
zásah do investice a bude omezeno či přerušeno užívání výstupů projektu, musí být 
jednoznačně ověřitelné ze stavebního deníku a ze zápisů z kontrolních dnů): 
Stavební práce na napojení budou probíhat v období srpen - září 2017 s dopravními 
omezeními (doprava po jedné polovině vozovky). Provoz po okružní křižovatce bude i 
v průběhu stavebních prací na napojení zcela bez omezení.   
 
 
Přílohy (lze doložit i elektronicky): 
1. čestné prohlášení příjemce dotace 
2. situace stavby  
3. vzorové příčné řezy 
 
 
Změna monitorovacích indikátorů projektů (vyjádření změny cílových hodnot 
uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace či v dodatcích): 
Ke změně monitorovacích indikátorů nedojde. 
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Plánované finanční vyjádření vratky dotace vztahující se ke způsobilým výdajům 
dotčených zásahem do investice včetně uvedení plánovaných technických parametrů 
dle projektové dokumentace, pokud existuje (platí pro zásahy, kde dojde k trvalé 
změně projektu): 
K trvalé změně projektu nedojde. 
 
 
 
Žádost předložil v Jihlavě dne ………… 
 
 
 
 
MUDr. Jiří Běhounek  Podpis 
hejtman kraje 
 
 
 
Vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice: Ano Ne 
(V případě zásahu, kdy nelze uvést investici do původního stavu, nejde o porušení rozpočtové 
kázně, pokud příjemce dotace realizuje zásah v souladu s pravidly ROP JV a vrátí dotaci 
vztahující se ke způsobilým výdajům dotčeným zásahem do investice zpět do rozpočtu 
Regionální rady). 
 
Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace:  Ano Ne 
 
 
 
V ………. …………dne ………… 
 
 
 
 
Jméno, příjmení, funkce  Podpis 
 




