
Referenční dokument Popis vyhodnocení Bodová škála Bodové hodnocení Komentář hodnotitele

Projekt řeší komunikaci pro pěší navazuje na 

5 a více z uvedených objektů OV
10 bodů

Projekt řeší komunikaci pro pěší navazuje na 

4–5 z uvedených objektů OV
5 bodů

Projekt řeší komunikaci pro pěší navazuje na 

1–3 z uvedených objektů OV
3 body

Projekt řeší komunikaci pro pěší nenavazuje na 

žádný z uvedených objektů OV
0 bodů

celková výše způsobilých výdajů na projekt je  

2 000 0000 Kč a méně
10 bodů

celková výše způsobilých výdajů na projekt je  

2 000 0001 – 3 000 000 Kč 
5 bodů

celková výše způsobilých výdajů na projekt je 

vyšší  než 3 000 000 Kč
0 bodů

Projekt 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.

10 bodů

Výše celkových způsobilých výdajů na projekt, při podání 

žádosti o podporu.

Kritérium č. 2

Žádost o podporu

Kritérium č. 3

Technická připravenost projektu při podání žádosti o 

podporu

Žádost o podporu, 

Stavební povolení  

Souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru 

Veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební 

povolení

 

Čestné prohlášení 

žadatele, že není 

vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby 

ani jiné opatření 

stavebního úřadu

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODOCENÍ - minimální počet bodů k podpoře žádosti je 20 bodů
Kritérium

Kritérium č. 1

Úsek komunikace pro pěší řešený projektem navazuje na 

objekt občanské vybavenosti (OV) ve vzdálenosti max 100 

m

Objekty občanské vybavenosti, které se zohledňují při 

hodnocení: 

1.	škola 

2.	autobusová či vlaková zastávka

3.	dětské nebo sportovní hřiště

4.	 zdravotnické zařízení 

5.	 zařízení sociální péče

6.	 kulturní zařízení

7.	 obecní úřad

8.	 pošta

9.	 kostel 

10.	 hřbitov

11.	obchod

12.	pohostinství

Studie proveditelnosti 

Příloha žádosti – tištěná 

forma digitálního 

zpracování mapy (např. 

mapy.cz, Google mapy), 

ze kterého budou 

vzdálenosti od místa 

realizace jasně patrny. 

Není možno přiložit mapu 

s ručním vyznačením 

vzdálenosti. 

Číslo výzvy ŘO: 53

Název projektu:   

Registrační číslo projektu: 

Žadatel:  

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č.  1.2.1. Podpora udržitelné a bezpečné dopravy

Integrované strategie MAS - PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA

Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.14, platnost 1.3.2021

PLATNOST OD 30.9.2021

Název výzvy MAS: MAS - PARTNERSTÍ MOŠTĚNKA – IROP – PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY IV

Výzva č. 13

Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.4, platnost 8. 10. 2019



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).

0 bodů

Projekt je realizován v obci do 

500 obyvatel
10 bodů

Projekt je realizován v obci do 

700 obyvatel
5 bodů

Projekt je realizován v obci do 

1000 obyvatel
3 body

Projekt je realizován v obci nad 

1000 obyvatel
0 bodů

Maximální bodové hodnocení projektu je 40 bodů.

Minimální bodová hranice úspěšného projektu je 20 bodů

Členové hodnotící komise Splnil / nesplnilPodpis

Jméno zapisovatele

Podpis zapisovatele

Místo konání výběrové komise

Technická připravenost projektu při podání žádosti o 

podporu

Žádost o podporu, 

Stavební povolení  

Souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru 

Veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební 

povolení

 

Čestné prohlášení 

žadatele, že není 

vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby 

ani jiné opatření 

stavebního úřadu

Kritérium č. 4

Velikost obce, kde je projekt realizován. 

(dle údajů https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-

pocty-obyvatel-v-obcich.aspx ke dni 1.1.2021). V případě, 

že je projekt realizován na území více obcí vypočítá se 

nárok na přidělení bodů dle aritmetického průměru počtu 

obyvatel v obcích, ve kterých je projekt realizován. 

Studie proveditelnosti

Údaj z databáze MVCR ke 

dni 1.1.2021

Celkový počet bodů

Datum konání výběrové komise


