
KRITERIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Opatření CLLD - 1. Bezpečná doprava 

Kritéria pro Bezpečnost dopravy 

Kritérium Hodnocení 
Max. 
počet 
bodů 

Referenční dokument 

Harmonogram realizace 
projektu 

5 – Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je do 12 měsíců od ukončení 
výzvy k podání žádostí o dotaci a termín je reálný. 
0 - Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je nad 12 měsíců od ukončení 
výzvy k podání žádostí o dotaci. 

5 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Projekt zahrnuje realizaci 
komunikace pro pěší v trase 
pozemní komunikace zatížené 
automobilovou dopravou.*) 

15 bodů – Průměrná intenzita automobilové dopravy překračuje 3000 vozidel/den. 
10 bodů – Průměrná intenzita automobilové dopravy je 1501 - 3000 vozidel/den. 
5 bodů – Průměrná intenzita automobilové dopravy je 501 - 1500 vozidel/den.  
0 bodů – Průměrná intenzita automobilové dopravy nepřekračuje 500 vozidel/den. 

15 

Studie proveditelnosti 

Projekt zajišťuje bezbariérový 
přístup k zastávkám veřejné 
hromadné dopravy. 

4 bodů – Projekt zajišťuje přístup ke 2 a více zastávkám veřejné dopravy. 
2 body – Projekt zajišťuje přístup alespoň k 1 zastávce veřejné dopravy. 
0 bodů – Projekt nezajišťuje přístup k žádné zastávce veřejné dopravy 

4 
Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

Projekt zajišťuje přístup 
k přechodům pro chodce nebo 
místům pro přecházení. 

4 bodů – Projekt zajišťuje přístup ke 2 a více přechodům nebo místům pro přecházení. 
2 body – Projekt zajišťuje přístup alespoň k 1 přechodu nebo místu pro přecházení. 
0 bodů – Projekt nezajišťuje přístup k žádnému přechodu nebo místu pro přecházení. 

4 
Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

 

MAX počet bodů: 28 bodů 

MIN počet bodů: 14 bodů 

 

*) Údaje o intenzitě dopravy doloží žadatel z celostátního sčítání dopravy nebo vlastního sčítání v souladu s TP 189. Průměrnou intenzitou automobilové 

dopravy je myšlen ukazatel RPDI – roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den], pro vozidla celkem. Intenzita automobilové dopravy včetně způsobu 

jejího zjištění bude popsána ve Studii proveditelnosti, kap. 4 Podrobný popis projektu. 

 



 

Kritéria pro Cyklodopravu 

Kritérium Hodnocení 
Max. 
počet 
bodů 

Referenční dokument 

Harmonogram realizace 
projektu 

5 – Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je do 12 měsíců od ukončení 
výzvy k podání žádostí o dotaci a termín je reálný. 
0 - Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je nad 12 měsíců od ukončení 
výzvy k podání žádostí o dotaci. 

5 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Projekt je navržen k realizaci 
v rámci systému integrované 
dopravy. 

4 bodů – Projekt zahrnuje úpravu nebo realizaci cyklostezky či liniového opatření pro 
cyklisty směřujícího bezprostředně (do 50 m) ke 2 a více zastávkám veřejné dopravy. 
2 body – Projekt zahrnuje úpravu nebo realizaci cyklostezky či liniového opatření pro 
cyklisty směřujícího bezprostředně (do 50 m) alespoň k 1 zastávce veřejné dopravy. 
0 bodů – Projekt nezajišťuje přístup k žádné zastávce veřejné dopravy 

4 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

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

4 bodů – V celkové délce větší než 3 km.  
2 bodů – V celkové délce od 1 km do 3 km včetně. 
0 bodů – V celkové délce do 1 km. 4 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace 

Projekt přispěje ke svedení 
cyklistické dopravy z pozemní 
komunikace zatížené 
automobilovou dopravou.*) 

15 bodů – Průměrná intenzita automobilové dopravy překračuje 3000 vozidel/den. 
10 bodů – Průměrná intenzita automobilové dopravy je 1501 - 3000 vozidel/den. 
5 bodů – Průměrná intenzita automobilové dopravy je 501 - 1500 vozidel/den.  
0 bodů – Průměrná intenzita automobilové dopravy nepřekračuje 500 vozidel/den. 

15 

Studie proveditelnosti 
 

 

 

MAX počet bodů: 28 bodů 

MIN počet bodů: 14 bodů 

 

*) Údaje o intenzitě dopravy doloží žadatel z celostátního sčítání dopravy nebo vlastního sčítání v souladu s TP 189. Průměrnou intenzitou automobilové 

dopravy je myšlen ukazatel RPDI – roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den], pro vozidla celkem. Intenzita automobilové dopravy včetně způsobu 

jejího zjištění bude popsána ve Studii proveditelnosti, kap. 4 Podrobný popis projektu. 

 


