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Věcné hodnocení 

 
 

Opatření CLLD 1: Bezpečná a dostupná doprava 

Kritérium Hodnocení 
Max. 
počet 
bodů 

Referenční dokument 

Kritéria společná 

Projekt je realizován v obci o 
určitém počtu obyvatel. 

10 – Projekt je realizován v obci do 250 obyvatel. 
5 – Projekt je realizován v obci od 251 obyvatel včetně do 500 obyvatel. 
2 – Projekt je realizován v obci od 501 obyvatel včetně do 1 000 obyvatel. 
0 – Projekt je realizován v obci nad 1 001 obyvatel. 

10 
Žádost o podporu 

Počet obyvatel v obcích 
ČR k 1. 1. 2017 dle ČSÚ 

Celkové způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace. 
(se zaokrouhlením na celé koruny 
nahoru) 

15 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 500 000,- Kč 
včetně. 
10 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 500 001,- Kč – 
750 000,- Kč. 
0 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 750 001,- Kč a více. 

15 Žádost o podporu 

Kritéria pro Bezpečnost dopravy 

Realizace/modernizace 
veřejného osvětlení komunikace 
pro pěší a/nebo bezpečnostních 
prvků. 

10 – Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci veřejného osvětlení vybudované komunikace pro 
pěší a/nebo bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa pro přecházení, atd.). 
0 – Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci veřejného osvětlení vybudované komunikace pro 
pěší a/nebo bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa pro přecházení, atd.). 
 

10 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

Bezbariérový přístup k zastávkám 
veřejné hromadné dopravy. 

15 – Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy nebo 
k přechodům nebo místům pro přecházení. 
0 – Projekt nezajišťuje bezbariérový přístup k zastávce veřejné hromadné dopravy nebo 
k přechodům nebo místům pro přecházení. 

15 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

Realizace signalizace pro 
nevidomé. 

10 – Projekt zahrnuje realizaci zvukové a jiné signalizace pro nevidomé (např. vodicí linie, 
signální pás, vodicí pás přechodu, varovný pás aj.).  
0 – Projekt nezahrnuje realizaci zvukové a jiné signalizace pro nevidomé (např. vodicí linie, 
signální pás, vodicí pás přechodu, varovný pás aj.).  

10 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 
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Kritéria pro Cyklodopravu 

Realizace/modernizace 
veřejného osvětlení komunikace 
pro pěší a/nebo bezpečnostních 
prvků. 

10 – Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci veřejného osvětlení vybudované komunikace pro 
pěší a/nebo bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa pro přecházení, atd.). 
0 – Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci veřejného osvětlení vybudované komunikace pro 
pěší a/nebo bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa pro přecházení, atd.). 

10 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

Projekt řeší realizaci nových 
parkovacích míst pro kola. 

10 – Součástí realizace projektu je zřízení více než 6 parkovacích míst pro kola. 
5 – Součástí realizace projektu je zřízení 4–6 parkovacích míst pro kola. 
0 – Součástí realizace projektu je zřízení méně než 4 parkovacích míst pro kola. 

10 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti, 
Projektová dokumentace 

Předmětem projektu je 
rekonstrukce, modernizace a 
výstavba cyklostezky nebo 
realizace liniového opatření pro 
cyklisty. 

15 – V celkové délce větší než 3 km. 
10 – V celkové délce od 1 km do 3 km včetně. 
0 – V celkové délce do 1 km. 

15 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti, 
Projektová dokumentace 

 
 
Maximální počet bodů:  60  
Minimální počet bodů: 30 
 
 
 


