
 
 

Příloha č. 3: Kritéria pro věcné hodnocení 

Číslo výzvy MAS: 10 

Název výzvy: Dopravní infrastruktura 

Maximální počet bodů: 100 
Minimální počet bodů potřebný pro splnění podmínek věcného hodnocení: 50 

Číslo kritéria 1 

Název kritéria V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
a způsoby jejich eliminace 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodovací kritérium se vztahuje k  hlavním rizikům v realizační fázi a ve fázi 
udržitelnosti. Bude podpořen projekt, u něhož jsou v Žádosti o podporu a ve Studii 
proveditelnosti uvedena hlavní rizika: technická, finanční, právní a provozní. U 
každého rizika musí být jasně uvedeno, zda jde o riziko spadající do realizační fáze, do 
fáze udržitelnosti nebo případně do obou fází. U každého rizika musí být popsány 
konkrétní způsoby jeho eliminace. 

Bodové 
hodnocení 

10 

Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika. 
Pro přidělení plného počtu 10 bodů je třeba, aby žadatel uvedl v kapitole 
"Analýza a řízení rizik" Studie proveditelnosti 10 a více relevantních rizik 
vztahujících se na jeho projekt. Současně platí, že u všech uvedených rizik musí 
být stanovena závažnost, pravděpodobnost výskytu a způsob jejich eliminace. 

5 

Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi 
projektu/neuvedl nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik. 
5 bodů bude žadateli přiděleno v případě, že žadatel v kapitole „Analýza a 
řízení rizik“ Studie proveditelnosti uvede 5 až 9 rizik, která jsou relevantní pro 
jeho projekt. Současně platí, že u všech uvedených rizik musí být stanovena 
závažnost, pravděpodobnost výskytu a způsob jejich eliminace. 

0 

Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika v realizační fázi 
i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace. 
Žadateli nebude přidělen žádný bod, pokud v kapitole "Analýza a řízení rizik" 
Studie proveditelnosti uvede méně než 5 rizik, která jsou relevantní pro jeho 
projekt. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

 

 



 
 

Číslo kritéria 2 

Název kritéria Výše celkových způsobilých výdajů projektu 

Přiřazení funkce hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k výši celkových způsobilých výdajů projektu. 
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími celkovými způsobilými 
výdaji. Relevantními celkovými způsobilými výdaji projektu pro hodnocení tohoto 
kritéria jsou výdaje vztahující se k datu podání projektu. 

Bodové hodnocení 

5 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše do 2.000.000,- Kč včetně. 

3 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 2.000.001,-  – 3.000.000,- Kč. 

1 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 3.000.001,- – 5.000.000,-  Kč. 

0 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 5.000.001,- Kč a více. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

Číslo kritéria 3 

Název kritéria Technická připravenost 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodovací kritérium se vztahuje k technické připravenosti projektu. Bude podpořen 
projekt, u něhož má žadatel ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné 
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti přiloží 
čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), 
nebo součástí projektu nejsou stavební práce. 

Bodové hodnocení 

10 

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti 
přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení 
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.  

0 

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil 
čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení 
(ohlášení) 

Určení hlavního 
zdroje informací 

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo 
Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby 
ani jiné opatření stavebního úřadu. 



 
 

Číslo kritéria 4 

Název kritéria Intenzita dopravy 

Přiřazení funkce hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k průměrné intenzitě automobilové dopravy, 
tzn. počtu vozidel / den v místě realizace projektu. Principem nastavení kritéria je 
zvýhodnění projektů realizovaných v místě s vyšší intenzitou dopravy. Při dokládání 
intenzity dopravy je nutné vycházet z měření intenzity dopravy prováděného ŘSD, 
popř. z vlastního sčítání v souladu s TP 189 nebo ze sčítání provedeného jiným 
ověřitelným způsobem. Žadatel uvede zdroj informací a datum, k němuž se údaj 
vztahuje. 

Bodové hodnocení 

20 Průměrná intenzita automobilové dopravy dosahuje nad 5000 vozidel / den. 

15 Průměrná intenzita automobilové dopravy dosahuje 2501 - 5000 vozidel / 
den. 

10 Průměrná intenzita automobilové dopravy dosahuje 1001 - 2500 vozidel / 
den. 

5 Průměrná intenzita automobilové dopravy dosahuje 501 - 1000 vozidel / den. 

0 Průměrná intenzita automobilové dopravy dosahuje do 500 vozidel / den 
včetně. 

Určení hlavního 
zdroje informací Studie proveditelnosti 

 

Číslo kritéria 5 

Název kritéria Přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k zajištění přístupu k zastávkám veřejné 
hromadné dopravy v rámci řešení projektu. Principem nastavení kritéria je 
zvýhodnění projektů s přístupem k většímu počtu zastávek veřejné hromadné 
dopravy realizací jednoho nebo více aktivit: chodník, pás pro chodce, přechod pro 
chodce, místo pro přecházení, světelné signalizační zařízení, veřejné osvětlení 
komunikace, atd. Zastávkou veřejné hromadné dopravy je myšleno místo nástupu a 
výstupu cestujících v jednom směru. 

Bodové hodnocení 

15 Projekt zajišťuje přístup ke 2 a více zastávkám veřejné hromadné dopravy. 

7 Projekt zajišťuje přístup k 1 zastávce veřejné hromadné dopravy. 

0 Projekt nezajišťuje přístup k žádné zastávce veřejné hromadné dopravy. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 



 
 

Číslo kritéria 6 

Název kritéria Přístup k přechodům pro chodce nebo místům pro přecházení 

Přiřazení funkce hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k zajištění přechodů pro chodce v rámci řešení 
projektu. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s přístupem k většímu 
počtu přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení realizací jedné nebo více 
aktivit: chodník, světelné signalizační zařízení, veřejné osvětlení komunikace, atd. 

Bodové hodnocení 

10 Projekt zajišťuje přístup ke 2 a více přechodům nebo místům pro přecházení. 

5 Projekt zajišťuje přístup k 1 přechodu nebo místu pro přecházení. 

0 Projekt nezajišťuje přístup k přechodům nebo místům pro přecházení. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

  

Číslo kritéria 7 

Název kritéria Signalizace pro nevidomé 

Přiřazení funkce hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k realizaci signalizace pro nevidomé v rámci 
projektu. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s přístupem k většímu 
počtu přechodů pro chodce vybavených signalizací pro nevidomé. Za signalizaci pro 
nevidomé je považována akustická signalizace, vodící pás nebo kombinace obou 
variant. 

Bodové hodnocení 

15 Projekt zahrnuje realizaci 2 a více přechodů se signalizací pro nevidomé. 

10 Projekt zahrnuje realizaci 1 přechodu se signalizací pro nevidomé. 

0 Projekt nezahrnuje realizaci přechodu se signalizací pro nevidomé. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

  



 
 

Číslo kritéria 8 

Název kritéria Veřejné osvětlení komunikace pro pěší a nebo bezpečnostních prvků 

Přiřazení funkce hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k realizaci veřejného osvětlení komunikace pro 
pěší a bezpečnostních prvků v rámci projektu. Principem nastavení kritéria je 
zvýhodnění projektů s realizací osvětlení komunikace pro pěší a nebo všech 
bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa pro přecházení, atd.). 

Bodové hodnocení 

15 Projekt zahrnuje realizaci veřejného osvětlení vybudované nebo 
zrekonstruované komunikace pro pěší a bezpečnostních prvků. 

7 Projekt zahrnuje realizaci veřejného osvětlení vybudované nebo 
zrekonstruované komunikace pro pěší nebo bezpečnostních prvků. 

0 Projekt nezahrnuje realizaci veřejného osvětlení vybudované nebo 
zrekonstruované komunikace pro pěší ani bezpečnostních prvků. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

 


