
Číslo Název kritéria Refereﾐčﾐí dokuﾏeﾐt Popis pro hodﾐoIeﾐí HodﾐoIeﾐí 
(body)

Žadatel ﾏá ke dﾐi podáﾐí Žádosti o podporu platﾐé staveHﾐí 
povoleﾐí ﾐeHo ohlášeﾐí ﾐeHo souhlas s provedeﾐíﾏ ohlášeﾐého 
staveHﾐího záﾏěru ﾐeHo účiﾐﾐou veřejﾐoprávﾐí sﾏlouvu ﾐahrazujíIí 
staveHﾐí povoleﾐí ﾐeHo jiﾐý dokuﾏeﾐt opravňujíIí k provedeﾐí 
stavHy dle SpeIifiIkýIh pravidel.

ヱヰ Hodů

Žadatel ﾐeﾏá ke dﾐi podáﾐí Žádosti o podporu platﾐé staveHﾐí 
povoleﾐí ﾐeHo ohlášeﾐí ﾐeHo souhlas s provedeﾐíﾏ ohlášeﾐého 
staveHﾐího záﾏěru ﾐeHo účiﾐﾐou veřejﾐoprávﾐí sﾏlouvu ﾐahrazujíIí 
staveHﾐí povoleﾐí ﾐeHo jiﾐý dokuﾏeﾐt opravňujíIí k provedeﾐí 
stavHy dle SpeIifiIkýIh pravidel.

ヰ Hodů

V projektu jsou uvedeﾐa rizika v realizačﾐí fázi i ve fázi udržitelﾐosti 
projektu a jsou uvedeﾐy způsoHy jejiIh eliﾏiﾐaIe.

ヱヰ Hodů

Projekt zajišťuje přístup k víIe ﾐež jedﾐoﾏu přeIhodu pro IhodIe 
ﾐeHo ﾏístůﾏ pro přeIházeﾐí.

ヱヰ Hodů

Projekt ﾐezajišťuje přístup k víIe ﾐež jedﾐoﾏu přeIhodu pro IhodIe 
ﾐeHo ﾏístůﾏ pro přeIházeﾐí.

ヰ Hodů

V projektu jsou řešeﾐy ヲ a víIe prvků zvyšujíIí Hezpečﾐost pěší 
dopravy viz kap. ン.ヴ.ヵ ZpůsoHilé výdaje SpeIifiIkýIh pravidel (verze 
1.4, platnost od 8. 10. 2019).

ヱヰ Hodů 

V projektu je realizováﾐ ヱ prvek zvyšujíIí Hezpečﾐost pěší dopravy 
viz kap. ン.ヴ.ヵ ZpůsoHilé výdaje SpeIifiIkýIh pravidel (verze ヱ.ヴ, 
platnost od 8. 10. 2019).

ヵ Hodů

Projekt řeší HezHariérovou koﾏuﾐikaIi pro pěší. ヱヰ Hodů

Projekt ﾐeřeší HezHariérovou koﾏuﾐikaIi pro pěší. ヰ Hodů

Miﾐiﾏálﾐí počet Hodů, aH┞ projekt uspěl je ヲ5 Hodů. Ma┝iﾏálﾐí počet Hodů je 5ヰ.

ヰ Hodů

Příloha č. ヲ Kritéria věIﾐého hodﾐoIeﾐí

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu ve ヱヲ. výzvě s ﾐázveﾏ "MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. – IROP – Zvýšeﾐí Hezpečﾐosti doprav┞ II" - 
aktivita Bezpečﾐá doprava

Projekt zajišťuje přístup k přeIhodůﾏ 
pro IhodIe ﾐeHo ﾏístůﾏ pro přeIházeﾐí.

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

Žádost o podporu, Studie proveditelﾐosti3.

2.

V projektu jsou uvedena rizika v 

realizačﾐí fázi i ve fázi udržitelﾐosti 
projektu a způsoH┞ jejiIh eliﾏiﾐaIe.

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelﾐosti

Žádost o podporu, Studie proveditelﾐosti5.

Projekt řeší HezHariérovou koﾏuﾐikaIi 
pro pěší.

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

4.

V projektu ﾐejsou uvedeﾐa rizika v realizačﾐí fázi a/ﾐeHo ve fázi 
udržitelﾐosti projektu a/ﾐeHo ﾐejsou uvedeﾐy způsoHy jejiIh 
eliminace.

1.

TeIhﾐiIká připraveﾐost projektu.

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, StaveHﾐí povoleﾐí 
ﾐeHo ohlášeﾐí ﾐeHo souhlas s 
provedeﾐíﾏ ohlášeﾐého staveHﾐího 
záﾏěru ﾐeHo veřejﾐoprávﾐí sﾏlouva 
ﾐahrazujíIí staveHﾐí povoleﾐí

Součástí projektu jsou prvk┞ zv┞šujíIí 
Hezpečﾐost pěší doprav┞.

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

Žádost o podporu, Studie proveditelﾐosti


