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Příloha č. 2  

Kritéria věcného hodnocení  

8. výzva „ MAS Telčsko-IROP- Bezpečnost dopravy, terminály a parkovací systémy na území MAS Telčsko II “ 

Kritéria pro aktivitu: Terminály a parkovací systémy 

Pořadové číslo Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

1. 

Připravenost projektu-stavební povolení 

Bude podpořen projekt, u něhož má žadatel ke dni podání žádosti o 

podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení. 

/Aspekt proveditelnosti/ 

0 bodů – 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 

Žádost o podporu a 

povinné přílohy Žádosti 

o podporu  

Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební 

povolení 

10 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. 

2. 

Projekt zahrnuje vybudování nových parkovacích míst pro 

automobily v rámci parkovacích systémů  

/Aspekt účelnosti, efektivnosti/ 

0 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 0-1 nových 

parkovacích míst pro automobily 
Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

 

5 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 2-3 nových 

parkovacích míst pro automobily 

10 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 4 a více 

nových parkovacích míst pro automobily 
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Kritéria pro aktivitu: Terminály a parkovací systémy 

Pořadové číslo Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

3. 

Projekt zahrnuje realizaci nových pevných parkovacích míst pro 

kola v rámci parkovacích systémů  

/Aspekt účelnosti, efektivnosti, potřebnosti/ 

0 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 0-4 nových 

pevných parkovacích míst pro kola Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

 10 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 5 a více 

nových pevných parkovacích míst pro kola 

4. 

Projekt řeší vybudování/modernizaci terminálu včetně 

přístupových komunikací pro pěší 

/Aspekt potřebnosti, efektivnosti/ 

0 bodů – Projekt řeší vybudování/modernizaci 

terminálu bez přístupových komunikací pro pěší 
Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

 

5 bodů – Projekt řeší modernizaci terminálu včetně 

přístupových komunikací pro pěší  

10 bodů – Projekt řeší vybudování terminálu včetně 

přístupových komunikací pro pěší 
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Kritéria pro aktivitu: Terminály a parkovací systémy 

Pořadové číslo Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

5. 

Projekt zahrnuje realizaci nového nebo modernizaci stávajícího 

veřejného osvětlení terminálu nebo parkoviště 

/Aspekt účelnosti, efektivnosti/ 

0 bodů – Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci 

veřejného osvětlení terminálu nebo parkoviště 

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

 

5 bodů – Projekt zahrnuje modernizaci stávajícího 

veřejného osvětlení terminálu nebo parkoviště 

10 bodů- Projekt zahrnuje realizaci nového veřejného 

osvětlení terminálu nebo parkoviště 

6. 

Kritérium hodnotí, jsou-li součástí rozpočtu projektu ve 

způsobilých výdajích vegetační úpravy venkovních ploch 

/Aspekt účelnosti/ 

0 bodů – Součástí projektu nejsou vegetační úpravy 

venkovních ploch 
Žádost o podporu  

 
10 bodů – Součástí projektu jsou vegetační úpravy 

venkovních ploch 

 

Projekt projde úspěšně věcným hodnocením, pokud získá minimálně 35 bodů (z maximálního počtu 60 bodů) 
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Kritéria pro aktivitu: BEZPEČNOST DOPRAVY  

Pořadové číslo 
Kritéria věcného hodnocení 

 
Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

1. 
Připravenost projektu-výběrové/zadávací  řízení 

/Aspekt proveditelnosti/ 

0 bodů – Všechna výběrová/zadávací řízení nejsou 

vyhlášena Žádost o podporu a 

povinné přílohy Žádosti 

o podporu 

 

5 bodů – Všechna výběrová/zadávací řízení jsou 

alespoň vyhlášena** 

10 bodů-  Všechna výběrová/zadávací řízení jsou 

ukončena*** 

2. 

Připravenost projektu-stavební povolení 

Bude podpořen projekt, u něhož má žadatel ke dni podání žádosti o 

podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení. 

/Aspekt proveditelnosti/ 

0 bodů – 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.  

Žádost o podporu a 

povinné přílohy Žádosti 

o podporu 

 

 

10 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 

** Vyhlášením výběrového/zadávacího řízení se rozumí odeslání výzvy k podání nabídky alespoň třem uchazečům v uzavřené výzvě nebo vyvěšení výzvy na profilu 

zadavatele, příp. jiným způsobem stanoveným zákonem 

*** Ukončením výběrového/zadávacího řízení se rozumí podpis smlouvy  
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Kritéria pro aktivitu: BEZPEČNOST DOPRAVY 

Pořadové číslo Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

3. 

Projekt řeší návaznost komunikací pro pěší 

k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

/Aspekt účelnosti, efektivnosti/ 

 

0 bodů – Projekt neřeší návaznost k zastávkám 

hromadné dopravy 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

5 bodů – Projekt zajišťuje přístup k 1 zastávce 

hromadné dopravy 

10 bodů – Projekt zajišťuje přístup ke 2 a více 

zastávkám hromadné dopravy 

4. 

Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci veřejného osvětlení 

komunikace pro pěší nebo bezpečnostní prvky 

/Aspekt účelnosti, efektivnosti/ 

0 bodů – Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci 

veřejného osvětlení vybudované komunikace pro pěší, 

nebo bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa 

pro přecházení, zpomalovací pásy, osvětlení přechodu pro 

chodce, bezpečnostní sloupky, zábrany) 
Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

 
10 bodů – Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci 

veřejného osvětlení vybudované komunikace pro pěší, 

nebo bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa 

pro přecházení, zpomalovací pásy, osvětlení přechodu pro 

chodce, bezpečnostní sloupky, zábrany) 
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Kritéria pro aktivitu: BEZPEČNOST DOPRAVY  

Pořadové číslo Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

5. 

Délka nově zbudovaných/ zrekonstruovaných komunikací pro 

pěší 

/Aspekt účelnosti, efektivnosti, hospodárnosti / 

 

0 bodů – Délka zbudovaných/zrekonstruovaných 

komunikací pro pěší menší než 50m  
Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

 

5 bodů – Délka zbudovaných/zrekonstruovaných 

komunikací pro pěší mezi 50 – 100 m včetně 

10 bodů – Délka zbudovaných/zrekonstruovaných 

komunikací pro pěší více než 100m 

6. 

Bezbariérovost 

/Aspekt potřebnosti, účelnosti, efektivnosti/ 

 

0 bodů – Projekt neřeší bezbariérový přístup 

k zastávce hromadné dopravy nebo k přechodům nebo 

místům pro přecházení 
Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, 

 
10 bodů – Projekt řeší bezbariérový přístup k zastávce 

hromadné dopravy nebo k přechodům nebo místům 

pro přecházení 

 

Projekt projde úspěšně věcným hodnocením, pokud získá minimálně 35 bodů (z maximálního počtu 60 bodů) 

 

 


