
                                                                                              
 

 

 

 

 

Věcné hodnocení – Bezpečnost dopravy 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

Velikost obce/města, ve kterém je realizováno 
bezpečnostní opatření v dopravě 
Aspekt kvality projektu - účelnost 

10 bodů - obec, na jejímž území bude bezpečnostní opatření realizováno má max. 500 obyvatel 
5 body - obec, na jejímž území bude bezpečnostní opatření realizováno, má 501 až 1 099 obyvatel 
0 bodů - obec, na jejímž území bude bezpečnostní opatření realizováno, má 1 100 a více obyvatel 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

Stanovení rizik a jejich eliminace 
Žadatel předkládá přehled možných rizik projektu v 
realizační fázi a době udržitelnosti s vyznačením 
pravděpodobnosti výskytu, závažnosti, celkového 
dopadu a navrženým způsobem eliminace rizika 
Aspekt kvality projektu - hospodárnost 

10 bodů - Žadatel uvedl všechna hlavní /finanční, personální organizační a věcná/ rizika jak v realizační 
fázi, tak i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace  
5 bodů - Žadatel uvedl jen rizika/finanční, personální, organizační a věcná/, pouze pro jednu fázi 
projektu – buď fázi realizační, nebo fázi udržitelnosti 
0 bodů - Žadatel neuvedl pro fázi realizační a fázi udržitelnosti žádná rizika 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

Projekt svým řešením zajišťuje přístup k zastávkám 
veřejné hromadné dopravy a objektům občanské 
vybavenosti 
Aspekt kvality projektu – efektivnost, účelnost 

20 bodů - projekt zajistí přístup zastávkám veřejné hromadné dopravy a současně přístup k objektu 
občanské vybavenosti 
15  bodů – projekt zajistí přístup zastávkám veřejné hromadné dopravy  
10  bodů – projekt zajistí přístup k objektu občanské vybavenosti 
0 bodů – projekt nezajistí přístup zastávkám veřejné hromadné dopravy ani objektu občanské 
vybavenosti 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 
projektová dokumentace 

V rámci projektu je řešena přímá návaznost 
komunikací pro pěší na přechod pro chodce nebo na 
místa pro přecházení 
Aspekt kvality projektu – efektivnost, účelnost 

5 bodů – projekt řeší přímou návaznost komunikací pro pěší na 1 přechod pro chodce nebo na 1 místo 
pro přecházení 
0 bodů -  projekt neřeší přímou návaznost komunikací pro pěší na přechod pro chodce nebo na místa 
pro přecházení 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 
projektová dokumentace 

Projekt řeší osvětlení přechodu pro chodce nebo 
místa pro přecházení 
Aspekt kvality projektu – efektivnost, účelnost  
 

5 bodů - Projekt řeší osvětlení stávajícího/nového přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení 
0 bodů - Projekt neřeší osvětlení přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení.  
 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 
projektová dokumentace 

 

 


