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Kritéria pro věcné hodnocení 

 ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY 

3 aktivity – 1. chodníky; 2. podchody/lávky; 3. komunikace pro pěší k zastávkám veřejné dopravy 

je možná kombinace uvedených aktivit 

Název kritéria 
Funkce 
kritéria 

Aspekt 
kvality 

Popis kritéria Hodnocení Body Referenční dokument 
Odůvod- 

nění 

1. 
Velikost obce, ve  
které se daný projekt 
realizuje. 

hodnoticí 
Účelnost  
Potřebnost  

Kritérium posuzuje velikost 
obce, v níž se projekt bude 
realizovat. Velikost obce je 
počítána v součtu všech 
jejích místních částí a to k  
1.1 roku, ke kterému je 
žádost o podporu podána. 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má max. 
500 obyvatel.                  

20 
  žádost o podporu, 

  Počet obyvatel  
 v obcích České republiky  
 k 1. 1. 2018 
(www.czso.cz)   

ANO 
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 501–1  
000 obyvatel.                         

16 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1 001 
obyvatel a více. 

12 

2. 
Osvětlení 
předmětu projektu. 

hodnoticí 
Účelnost  
Potřebnost 

Kritérium posuzuje, zda je  
v rámci projektu řešeno  
osvětlení předmětu 
projektu.  

Ano, v rámci projektu je řešeno osvětlení předmětu 
projektu.  

5 
  žádost o podporu, 

  studie proveditelnosti, 

  příloha – položkový 
rozpočet projektu, 

  projektová 
dokumentace 

ANO 

Ne, v rámci projektu není řešeno osvětlení předmětu 
projektu. 

0 

3. 

Vegetační úpravy 
pozemků dotčených 
stavbou (případně nová 
výsadba). 

hodnoticí 
Účelnost 
Potřebnost 

Kritérium posuzuje, zda jsou 
v rámci projektu řešeny 
vegetační úpravy pozemků 
dotčených stavbou, či zda 
dojde k výsadbě nové 
zeleně.  

V rámci projektu budou provedeny vegetační úpravy 
pozemků dotčených stavbou (případně nová výsadba). 

5 
  žádost o podporu, 

  studie proveditelnosti, 

  příloha – položkový 
rozpočet projektu, 

  projektová 
dokumentace 

ANO 
V rámci projektu nebudou provedeny vegetační 
úpravy pozemků dotčených stavbou (případně nová 
výsadba). 

0 

4. Blízkost veřejně 
prospěšné stavby. 

hodnoticí Potřebnost 

Kritérium posuzuje, zda se  
v blízkosti (do 150 m) 
projektu nachází objekt 
veřejně prospěšné stavby 

Projekt je realizován do 50 m (včetně) od některé z 
veřejně prospěšných staveb – je doložena příloha 
Popis veřejně prospěšné stavby. 

10 

  žádost o podporu, 

  studie proveditelnosti, 

  projektová 
dokumentace 

ANO 

http://www.czso.cz/


(mateřská škola, základní 
škola, knihovna, kulturní 
dům, zdravotnické zařízení, 
hřiště, domov pro seniory, 
domov s pečovatelskou 
službou, autobusové nebo 
vlakové nádraží či jiná 
veřejně prospěšná stavba). 
V případě bodového 
zvýhodnění doloží žadatel 
přílohu Popis veřejně 
prospěšné stavby, v případě, 
že ji nedoloží, nebo pokud 
projekt bude realizován 
v okruhu 151 m a více od 
veřejně prospěšné stavby, 
body nezíská. 

Projekt je realizován od 51 m do 100 m (včetně) od 
některé z veřejně prospěšné stavby – je doložena 
příloha Popis veřejně prospěšné stavby. 

6 

 příloha – Popis veřejně 
prospěšné stavby  

Projekt je realizován 101 m až 150 m (včetně) od 
některé z veřejně prospěšné stavby – je doložena 
příloha Popis veřejně prospěšné stavby. 

2 

Projekt je realizován 151 m a více od některé z veřejně 
prospěšných staveb (je doložena příloha Popis veřejně 
prospěšné stavby) nebo není doložena příloha Popis 
veřejně prospěšné stavby. 

0 

5. 

Projekt zahrnuje 
realizaci jedné či více 
aktivit (stejné nebo 
kombinaci různých). 
Aktivita=chodník/lávka/ 
podchod/komunikace 
pro pěší k zastávkám 
veřejné dopravy. 

hodnoticí Efektivnost  
Kritérium posuzuje, jak velký 
dopad bude mít realizace 
projektu.    

Projekt zahrnuje realizaci dvou a více aktivit. 10 

  žádost o podporu, 

  studie proveditelnosti, 

  projektová 
dokumentace 

ANO Projekt zahrnuje realizaci pouze jedné aktivity. 5 

Projekt nezahrnuje realizaci žádné aktivity. 0 

 
Maximální počet bodů, které může žádost o podporu obdržet, je 50. 

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, získá-li minimálně 25 bodů. 


