
Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení (body)

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 

jiný dokument opravňující k provedení stavby nebo je ve studii 

proveditelnosti popsáno, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 

řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

10

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 ve studii proveditelnost není popsáno, že realizace 

projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0

Projekt zajišťuje bezbarierový přístup ke 2 a více zastávkám veřejné 

hromadné dopravy.
10

Projekt zajišťuje bezbarierový přístup k 1 zastávce veřejné hromadné 

dopravy.
5

Projekt nezajišťuje bezbarierový přístup k zastávce veřejné hromadné 

dopravy.
0

Realizací dojde ke vzniku přechodu pro chodce nebo místa pro 

přecházení.
10

Realizací projektu nedojde ke vzniku přechodu pro chodce nebo místa 

pro přecházení.
0

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1.1.3: Řešení dopravní infrastruktury Integrované strategie LAG Podralsko

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Název výzvy MAS: LAG Podralsko - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY III

Číslo výzvy MAS: 14

Název výzvy ŘO: UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Číslo výzvy ŘO: 53

Název projektu:

Technická připravenost projektu 

Aspekt proveditelnosti

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení, případně jiný 

dokument prokazující stav stavebního řízení 

nebo Studie proveditelnosti (kapitola 8)

1

2

Bezbarierový přístup k zastávkám veřejné hromadné 

dopravy

aspekt kvality účelnost, potřebnost

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(kapitola 2), Projektová dokumentace

3

Realizace přechodu pro chodce či místa pro 

přecházení

aspekt kvality účelnost, potřebnost

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(kapitola 5), Projektová dokumentace



V rámci projektu bude realizován přístup k přechodu pro chodce nebo 

místu pro přecházení 
10

V rámci projektu nebude realizován přístup k přechodu pro chodce nebo 

místu pro přecházení.
0

Projekt zahrnuje realizaci zvukové nebo jiné signalizace nebo signálních 

pásů pro nevidomé.
15

Projekt nezahrnuje realizaci zvukové, ani jiné signalizace, ani signálních 

pásů pro nevidomé.
0

Projekt řeší také související aktivity výsadbu doprovodné zeleně a veřejné 

osvětlení
15

Projekt řeší jednu ze souvisejících aktivit, buď výsadbu doprovodné 

zeleně nebo veřejné osvětlení
10

Projekt neřeší žádnou ze souvisejících aktivit - ani výsadbu doprovodné 

zeleně, ani veřejné osvětlení.
0

Celkové způsobilé výdaje ke dni podání žádosti o podporu činí max. 750 

000,00 Kč.
10

Celkové způsobilé výdaje ke dni podání žádosti o podporu jsou v rozsahu 

750 001,00 - 1 500 000,00 Kč.
5

Celkové způsobilé výdaje ke dni podání žádosti o podporu přesahují 1 500 

000,00 Kč
0

Projekt je realizován do 100 m dochozí vzdálenosti od některé z výše 

uvedených veřejně prospěšných staveb
15

Projekt je realizován od 101 do 200 m dochozí vzdálenosti od některé z 

výše uvedených veřejně prospěšných staveb
10

Projekt je realizován 201 m a více dochozí vzdálenosti od některé z výše 

uvedených veřejně prospěšných staveb
0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů. Maximální počet bodů je 95.

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Závěrečné vyjádření 

komise (splnil/nesplnil 

podmínky věcného 

hodnocení)

Složení komise:

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(kapitola 5), Projektová dokumentace

Realizace signalizace pro nevidomé

aspekt kvality účelnost, potřebnost

8

Projekt je realizován v blízkosti budovy mateřské 

školy, základní školy, knihovny, kulturního domu, 

obecního úřadu, zdravotního střediska, hřiště, 

tělocvičny, pošty, domova seniorů, domovu s 

pečovatelskou službou, obchodu

aspekt kvality potřebnost

Studie proveditelnosti (kapitola 2)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(kapitola 5), Projektová dokumentace

Realizace přístupu k přechodu pro chodce či k místu 

pro přecházení

aspekt kvality účelnost, potřebnost

4

6

Aktivita výsadba doprovodné zeleně a veřejné 

osvětlení

aspekt kvality účelnost

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(kapitola 2)

5

7
Finanční náročnost projektu

aspekt kvality hospodárnost
Žádost o podporu



Datum a místo konání hodnotící komise:

Jméno a podpis zapisovatele:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:


