
  

  

Věcné hodnocení – Bezpečnost dopravy III 

Název výzvy MAS: 26. výzva MAS Vyhlídky-IROP-Bezpečnost dopravy III 

Číslo výzvy MAS: č. 26 

Název výzvy ŘO: 53. výzva IROP-UDRŽITELNÁ DOPRAVA-UDRŽITELNÁ DOPRAVA-INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD-SC 4.1 

Číslo výzvy ŘO: 53 

Název projektu: 

Registrační číslo projektu: 

Žadatel: 

 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument Přidělené hodnocení Odůvodnění 

VELIKOST OBCE/MĚSTA, VE KTERÉM 
JE REALIZOVÁNO BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ V DOPRAVĚ 
Aspekt kvality projektu-účelnost 
 

20 bodů-obec, na jejímž území bude 
bezpečnostní opatření realizováno, 
má 0 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 
ČSÚ (data k 1.1.2020 

  

V PROJEKTU JSOU UVEDENA RIZIKA 
V REALIZAČNÍ FÁZI I VE FÁZI 
UDRŽITELNOSTI A ZPŮSOBY JEJICH 
ELIMINACE 
Žadatel předkládá přehled možných 
rizik projektu v realizační fázi a době 
udržitelnosti s vyznačením 
pravděpodobnosti výskytu, 
závažnosti a navrženým způsobem 
eliminace rizika 
Aspekt kvality projektu-hospodárnost 

5 bodů-Žadatel uvedl technická, 
finanční, právní a provozní rizika jak 
v realizační fázi, tak i ve fázi 
udržitelnosti a způsob jejich 
eliminace. 
0 bodů-Žadatel neuvedl pro fázi 
realizační a/nebo fázi udržitelnosti 
žádná rizika a/nebo neuvedl způsob 
jejich eliminace 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

  

PROJEKT SVÝM ŘEŠENÍM ZAJIŠŤUJE 
PŘÍSTUP K ZASTÁVKÁM VEŘEJNÉ 
HROMADNÉ DOPRAVY A OBJEKTŮM 
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (obecní 
úřad, základní školy, mateřské školy, 
pošta, obchody, zdravotní střediska, 

15 bodů-projekt zajistí přístup k 
zastávkám veřejné hromadné 
dopravy a současně přístup k objektu 
občanské vybavenosti 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

  



  

komunitní centra, klubovny pro 
spolkové aktivity, hřiště, cvičiště, 
podniky, kulturní zařízení, památky, 
hřbitovy) 
Zajištění přístupu je považováno do 
400 metrů od objektu občanské 
vybavenosti (docházková 
vzdálenost) 
Aspekt kvality projektu – efektivnost, 
účelnost 
 

12 bodů-projekt zajistí přístup k 
zastávkám veřejné hromadné 
dopravy  
10 bodů-projekt zajistí přístup 
k objektu občanské vybavenosti 
0 bodů-projekt nezajistí přístup k 
zastávkám veřejné hromadné 
dopravy ani objektu občanské 
vybavenosti 

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 na více 
přechodů nebo více míst pro 
přecházení (popřípadě kombinace 
obou variant) 
3 body-projekt řeší přímou 
návaznost komunikací pro pěší na 1 
přechod pro chodce anebo na 1 
místo pro přecházení (nejedná se o 
kombinaci obou variant) 
0 bodů-projekt neřeší přímou 
návaznost komunikací pro pěší na 
přechod pro chodce nebo na místa 

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 

  

Platnost od 01.09.2020 

Minimální bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení je 27 bodů. 

               

 



  

 

Počet bodů: 

Výsledek hodnocení: 

 

Jméno a příjmení člena hodnotitelské komise: Podpis člena hodnotitelské komise: 

  

  

  

  

  

  

  

 


