
 

Zápis 

z jednání výběrové komise MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, 

konané dne 11.12.2020 od 13:30 hod. on-line (google.meet) 
 

Jmenný seznam účastníků: viz příloha č. 1 - prezenční listina       

 

Program jednání: 

1. Volba předsedy výběrové komise  

2. Školení hodnotitelů 

3. Kontrola etických kodexů 

4. Věcné hodnocení projektů 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III 

5. Věcné hodnocení projektů 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III 

6. Různé 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Tento dokument je zápisem z on-line jednání výběrové komise, tuto formu umožňují platné Stanovy MAS a byla zvolena 

z důvodu proměnlivých vládních podmínek v nouzovém stavu a zajištění usnášeníschopnosti. 

Řízením výběrové komise byla přítomnými pověřena I. Řehořová. I. Řehořová přivítala všechny přítomné.  

Na jednání výběrové komise se dostavili 3 z 5 členů výběrové komise. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor 

nemá více jak 49 % hlasů. Výběrová komise je usnášeníschopná. Pro přijmutí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 

členů výběrové komise.  

Zapisovatelem zápisu byla jmenována K. Flajšmanová. 

Ověřovatelem zápisu byl jmenován Pavel Kohout. 

Z průběhu jednání byly pořízeny printscreeny. 

 

Výběrová komise zkontrolovala usnesení z minulého jednání, které proběhlo dne 11.9.2020: 

Při plnění usnesení z jednání 11.9.2020 nebyl nalezen problém. U projektu proběhlo Závěrečné ověření způsobilosti na 

CRR.  

 

1. Volba předsedy výběrové komise 

o Nové funkční období výběrové komise započalo 22.11.2020, Dle usnesení č. 2020/2/2 z Valné hromady je 

povinna výběrová komise provést volbu předsedy výběrové komise při svém nejbližším jednání. 

o Předložena nominace obce Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout na předsedu výběrové komise. 

Výběrová komise si mezi sebou volí předsedu výběrové komise: Opatovice nad Labem – zástupce Pavel 

Kohout. 

Pro: 2   Proti: 0   Zdržel se: 1 

 

2. Školení hodnotitelů 

o I. Řehořová seznámila přítomné se základními informacemi k programovému rámci IROP – opatření 1: Doprava 

a opatření 2: Bezpečnost, které jsou předmětem věcného hodnocení, se zněním výzev 11.výzva MAS Region 

Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III a 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III a pravidly pro 

věcné hodnocení včetně kontrolních listů s preferenčními kritérii. 

 

3. Kontrola etických kodexů 

o Etické kodexy byly podepsány a odevzdány před začátkem on-line jednání. Přítomní členové se seznámili se 

zněním Čestného prohlášení ke střetu zájmů (etického kodexu). U žádného z přítomných členů výběrové komise 

nebyly zjištěny důvody pro nepodepsání etického kodexu.  

 

4. Věcné hodnocení projektů (11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III, 

119/06_16_076/CLLD_15_01_261) 

Zahájeno 14:00 hod. 

o Celková částka dotace na výzvu: 3.804.427,00 Kč, CZV: 4.004.660,00 Kč 

o Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 50.000,00 Kč 

o Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 4.004.660 Kč 

o Podána byla 1 žádost o podporu. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti prošla 1 žádost o podporu, 

která byla včetně relevantních příloh předložena I. Řehořovou výběrové komisi k věcnému hodnocení: 

o PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015034), žadatel Obec Staré Ždánice, celkové způsobilé výdaje projektu 

4.004.660,00 Kč 

Dále byly výběrové komisi předloženy kontrolní listy, dle kterých věcné hodnocení probíhalo. 



 

o Přítomní členové výběrové komise provedli věcné hodnocení žádosti PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ ÚPRAVY 

HASIČSKÉ ZBROJNICE (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015034) do kontrolního listu, který je přílohou tohoto 

zápisu.  

Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ 

ZBROJNICE (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015034) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení 

uvedených v kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení 

dosažením 27 bodů, viz kontrolní list žádosti. 

Pro: 3   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

o I. Řehořovou byl na základě věcného hodnocení a následných usnesení vyhotoven Seznam projektů k výzvě 

11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III: 

 

Opatření SCLLD: IROP/O2 Bezpečnost Výzva MAS: 11.výzva MAS Region Kunětické 

hory-IROP-Bezpečnost-III 

(119/06_16_076/CLLD_15_01_261) 

Pořadové 

číslo 

Název projektu (reg. č.) Název žadatele 

(IČ) 

Bodový 

zisk 

Datum a čas 

registrace 

projektu 

Požadovaná výše 

dotace 

1. PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ 

ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015034) 

Obec Staré 

Ždánice (IČ 

00274321) 

27 4.9.2020, 18:11 3.804.427 Kč 

 

Výběrová komise schvaluje Seznam projektů seřazený podle výsledků věcného hodnocení pro výzvu 11.výzva 

MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III. 

Pro: 3   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

5. Věcné hodnocení projektů (12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III, 

424/06_16_038/CLLD_15_01_261) 

Zahájeno 14:20 hod. 

o Původní celková částka dotace na výzvu: 5.511.795,50 Kč, CZV: 5.801.890,00 Kč. Schváleno navýšení alokace 

výzvy představenstvem a ŘO IROP na dotaci 6.916.007,60 Kč, CZV: 7.280.008,00 Kč. Nyní se čeká pouze na 

schválení změny výzvy v systému MS2014+. 

o Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 50.000,00 Kč 

o Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2.900.945,00 Kč 

o Podány byla 4 žádosti o podporu. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti prošly 4 žádosti o podporu, 

které byly včetně relevantních příloh postupně předloženy I. Řehořovou výběrové komisi k věcnému hodnocení 

dle času registrace projektů: 

o Bezpečnost dopravy v obci Dříteč, SV část (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015067), žadatel Obec Dříteč, 

celkové způsobilé výdaje projektu 2.379.063,00 Kč 

o Bezpečná doprava v ul. Kunětická a Pernštýnská (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069), žadatel Město 

Sezemice, celkové způsobilé výdaje projektu 2.900.945,00 Kč 

o Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad Labem – II. etapa 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015070), žadatel Obec Bukovina nad Labem, celkové způsobilé výdaje 

projektu 1.000.000,00 Kč 

o Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad Labem – I. etapa 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015071), žadatel Obec Bukovina nad Labem, celkové způsobilé výdaje 

projektu 1.000.000,00 Kč 

Dále byly výběrové komisi předloženy kontrolní listy, dle kterých věcné hodnocení probíhalo. 

o Přítomní členové výběrové komise provedli věcné hodnocení žádosti Bezpečnost dopravy v obci Dříteč, SV část 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015067) do kontrolního listu, který je přílohou tohoto zápisu.  

Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti Bezpečnost dopravy v obci Dříteč, SV část 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015067) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení uvedených v 

kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení dosažením 50 bodů, 

viz kontrolní list žádosti. 

Pro: 3   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

o Přítomní členové výběrové komise provedli věcné hodnocení žádosti Bezpečná doprava v ul. Kunětická a 

Pernštýnská (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069) do kontrolního listu, který je přílohou tohoto zápisu.  

Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti Bezpečná doprava v ul. Kunětická a Pernštýnská 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení uvedených v 

kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení dosažením 45 bodů, 

viz kontrolní list žádosti. 



 

Pro: 3   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

o Přítomní členové výběrové komise provedli věcné hodnocení žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci 

Bukovina nad Labem – II. etapa (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015070) do kontrolního listu, který je přílohou 

tohoto zápisu.  

Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad 

Labem – II. etapa (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015070) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění 

hodnocení uvedených v kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného 

hodnocení dosažením 50 bodů, viz kontrolní list žádosti. 

Pro: 3   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

o Přítomní členové výběrové komise provedli věcné hodnocení žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci 

Bukovina nad Labem – I. etapa (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015071) do kontrolního listu, který je přílohou 

tohoto zápisu.  

Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad 

Labem – I. etapa (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015071) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění 

hodnocení uvedených v kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného 

hodnocení dosažením 50 bodů, viz kontrolní list žádosti. 

Pro: 3   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

o I. Řehořovou byl na základě věcného hodnocení a následných usnesení vyhotoven Seznam projektů k výzvě 

12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III: 

V případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas registrace žádosti o podporu v MS2014+. 

Opatření SCLLD: IROP/O1 Doprava Výzva MAS: 12.výzva MAS Region Kunětické 

hory-IROP-Doprava-III 

(424/06_16_038/CLLD_15_01_261) 

Pořadové 

číslo 

Název projektu (reg. č.) Název žadatele 

(IČ) 

Bodový 

zisk 

Datum a čas 

registrace 

projektu 

Požadovaná výše 

dotace 

1. Bezpečnost dopravy v obci Dříteč, 

SV část 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015067) 

Obec Dříteč (IČ 

00273546) 

50 10.09.2020, 16:30 2.260.109,85 Kč 

2. Výstavba veřejného osvětlení v obci 

Bukovina nad Labem – II. etapa 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015070) 

Obec Bukovina 

nad Labem (IČ 

00273406) 

50 10.09.2020, 20:08 950.000,00 Kč 

3. Výstavba veřejného osvětlení v obci 

Bukovina nad Labem – I. etapa 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015071) 

Obec Bukovina 

nad Labem (IČ 

00273406) 

50 10.09.2020, 20:09 950.000,00 Kč 

4. Bezpečná doprava v ul. Kunětická a 

Pernštýnská 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069 

Město Sezemice 

(IČ 00274241) 

45 10.09.2020, 17:47 2.755.897,75 Kč 

 

Výběrová komise schvaluje Seznam projektů seřazený podle výsledků věcného hodnocení pro výzvu 12.výzva 

MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III. 

Pro: 3   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

6. Různé 

Z důvodu jednání on-line, kdy zápis vzniká po jednání, se přítomni dohodli, že v souladu s interními postupy MAS budou 

moci přítomní členové výběrové komise zápis připomínkovat do 2 pracovních dnů od jeho zaslání. Pokud K. 

Flajšmanová neobdrží žádné připomínky do stanovené doby, bude se považovat zápis za schválený členy výběrové 

komise. V případě připomínek, bude upravený zápis včetně vypořádaných připomínek zaslán opět členům výběrové 

komise k připomínkování do 2 pracovních dnů od jeho zaslání. V případě přetrvávajících připomínek schválí členové 

výběrové komise zápis na dalším jednání. Správnost zápisu stvrdí svým podpisem předseda výběrové komise. 

Přítomní se dohodli na způsobu podepsání příloh zápisu. 

Do hodnotícího formuláře v MS2014+ výsledek věcného hodnocení včetně příloh vloží K. Flajšmanová a I. Řehořová, 

příp. A. Svatoňová. 

Předseda výběrové komise poděkoval přítomným za jejich účast a ukončil jednání v 15:55 hod. 

 

 



 

USNESENÍ 
2020/4/IROP/1: Výběrová komise si mezi sebou volí předsedu výběrové komise: Opatovice nad Labem – zástupce Pavel 

Kohout. 

 

2020/4/IROP/2: Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ ÚPRAVY 

HASIČSKÉ ZBROJNICE (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015034) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění 

hodnocení uvedených v kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení 

dosažením 27 bodů, viz kontrolní list žádosti. 

 

2020/4/IROP/3: Výběrová komise schvaluje Seznam projektů seřazený podle výsledků věcného hodnocení pro výzvu 

11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III. 

 

2020/4/IROP/4: Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti Bezpečnost dopravy v obci Dříteč, SV část 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015067) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení uvedených v 

kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení dosažením 50 bodů, viz 

kontrolní list žádosti. 

 

2020/4/IROP/5: Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti Bezpečná doprava v ul. Kunětická a 

Pernštýnská (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení uvedených 

v kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení dosažením 45 bodů, viz 

kontrolní list žádosti. 

 

2020/4/IROP/6: Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina 

nad Labem – II. etapa (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015070) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení 

uvedených v kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení dosažením 50 

bodů, viz kontrolní list žádosti. 

 

2020/4/IROP/7: Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina 

nad Labem – I. etapa (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015071) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení 

uvedených v kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení dosažením 50 

bodů, viz kontrolní list žádosti. 

 

2020/4/IROP/8: Výběrová komise schvaluje Seznam projektů seřazený podle výsledků věcného hodnocení pro výzvu 

12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III. 

 

 

Zápis zveřejněn na www.masrkh.oblast.cz. 

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Etický kodex 3x 

Kontrolní list k žádostem 5x 

 

 

Dne: 11.9.2020 

Zapsala: K. Flajšmanová        

 

Předseda výběrové komise svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek věcného hodnocení a ověřuje správnost 

zápisu.   

 

Pavel Kohout: 

 

Ing. Pavel 
Kohout

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Kohout 
Datum: 2020.12.16 
10:19:15 +01'00'

http://www.masrkh.oblast.cz/


Jednání výběrové komise MAS Region Kunětické
hory

Školení výběrové komise/hodnotitetů k věcnému hodnocení

prezenční listina
1 19/06_16_076/CLLD_15_0I _261,,

424 l 06 _16 _03 8/cLLD_15_0 ]._26 1

11.výzva MAS Region Kunětické hory-lROP-Bezpečnost-lll,
12.výzva MAS Region Ku nětické hory-l ROP-Dop rava-l l l

11.12.2020

On-line (google.meet)

Výběrový orgán
schválen MAS ke dni

Název subjektu Sektor Zájmová
skupina Podpis

pavel kohout Obec Opatovice nad
Labem veřejný

Místní
samospráva

Josef Štěpanovský Okresníagrární komora
v pardubicích soukromý

zemědělství,
lesnictvía
životní
prostředí {L

zuzana shánělová občanské sdružení
Dříteč, z.s.

soukromý
Sport a
volnočasové
aktivitv

omluvena

Jana kolrusová Jana kolrusová soukromý
podnikánía
turistický ruch

omluvena

petra vrbatová
SH CMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Rokvtno

soukromý
Sport a
volnoěasové
aktivitv ť§^l

Kateřina Flajšmanová MAS Region Kunětické
horv tII

lvana Řehořová MAS Region Kunětické
horv

p}.fr^ž*|

,-
-,IWb

Číslo výzvy MAS

Název výzvy MAS

Datum jednání

Čas jednání 13:30

Místo jednání

22.11.2020

Jméno a příjmení

Ing. 
Pavel 
Kohout

Digitálně 
podepsal Ing. 
Pavel Kohout 
Datum: 
2020.12.16 
10:20:17 +01'00'

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění



kontrolní list
pro věcné hodnocení IROP/O2 Bezpečnost

verue3.0
Platnost od: l6. 3.2020

Registrační číslo
projektu: CZ.06.4.59 10.0/0.0/16 07 6/0015034

čislo
vyzvylnáuev
vyzvy:

1 1 9 / 0 6 _1 6 _07 6 l CLLD _1 5 _0 7 26 I,
I 1.vyz:ta MAS Region Kunětické
hory-IROP-Bezpeěnost-III

Identifikace
v zvy ŘO:

69.vyzvaIROP -.

INTEGROVANY
zÁcnnamrÝ
SYSTEM -
INTEGROVANE
PROJEKTY CLLD -

SC 4.1

4.9.202018:Il
Datum konání
qíběrové
komise/věcného
hodnocení:

lI.12.2020

IROP/O2 Bezpečnost

všechny aktivity

Název kritéria Popis bodového hodnocení Body P iděle-
né body odrlvodnění hodnocení Referenční dokument

P ínos projektu pro obce dle
jejich velikosti.

Obec, najejímž zemíje projekt
realizován, má méně než l00l
obyvatel. V pfipadě, že projekt
zasahuje do více obcí, bude se pro
o idělení bodrl wcházet z počfu

10

l0 Žáďost o podporu - popis projektu - uvádí,
ž.e realizována bude hasičská zbrojnice ve
star ch Žaenicich. obec staré Ždanice
měla dle ČsÚ r 1J.2ol9
íhffns://www a,z. ,a cz.l(1oa]lmenfs/l0-| 80/9l S

a Žadosto podporu
Počet obyvatel
v obcích České

O
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Počet obyvatel v,obci
k 1.1.2019 (cSU)

(aspekt kvality: pot ebnost,
írčelnost)

obyvatel nejmenší z obcí, na jejicM
rizemí bude proiekt realizován.

17 3 44 l 13007 21903.pdfl eaO Ie7 10-2ae5-
49 R -87 92 - ebb3 8 47 5 43 4 6? v ersion= l .0) 67 7

republiky
k 1.1.20l9 z CSU

Obec, najejímžtzemi je projekt
realizován, má l00l a více obyvatel.
p ípadě, že projekt zasahuje do více
obcí, bude se pro p idělení bodli
vychánet z počtu obyvatel nejmenší z
obcí, na jejichž zemibude projekt
realizován.

0

obyvatel.

Hasičská zbrojnice se nachází
v budově, která byla vystavěna
p edrokem 1990.

(aspekt kvality: poťebnost,
ričelnost)

Hasičská budova senachžní v budově,
která byla vystavěna p ed rokem 1990
včetně.

10

10 Žaďateluvádí v kapitole 2. Studie
proveditelnosti (str. 8), že hasičská zbrojnice
se nachází v budově č.p. l93, ktení byla
vystavěna v roce l970.

c Žádosto podporu
o Studie

proveditelnosti
(kapitola Podrobn
popis projektu)

Hasičská budova se nachází v budově,
která nebyla vystavěna p ed rokem
1990 včetně.

0

Počet členli q.ijezdové jednotky
JSDH.

(aspekt kvality: pot ebnost,
ťrčelnost)

Vl jezdovájednotkamá 15 avíce
členri.

l0
5 Žaďateluvádí v kapitole 2. Studie

proveditelnosti (str. 7), že vylezdová
jednotka má l4 členri.

o Studie
proveditelnosti

ftapitola Podrobn;
popis projektu,
p íp. Zdrivodnění
pot ebnosti)

V jezdová jednotka má 5 až 14 členri. 5

V jezdová jednotka má méně než 5
členri.

0

Celkov počet ásahrl dle
Statistické ročenky HZS
Pardubického kraje

JSDH pruměrně v letech 2017 a20l8
zantarnena|a 10 a více zásahri.

5

2 Dle Statistické ročenky HZS Pardubického
kraje a dle kapitoly 3. Sfudie proveditelnosti
(str. 25), byl v roce 20 l 7 celkov počet

o statistická ročeŇa
Hzs pardubického

kraje
(https://www.hzscr,
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Relev antní j e p ouz e cel kovll
počet zásah, , Počet zásahťt se
vypočítqvá jako pr měr z počtu
zásahuv roce 2017 a 2018.
Vysledn pr, měr se
nezaolcrouhluje.

(aspekt kvality: poťebnost,
ričelnost)

JSDH prriměmě v letech 2017 a20l8
zaatarlenala 5 až 9 zásaht 2

zásah 7, vroce 2018 byl celkov počet
zásahri 4, Pnirrrěrně se jedná o 5,5 v}jezdrl.

c/clanelďstatisticka
-roceŇa-
2017.aspx,
https://www.hzscr.c
z/clanelďstatist icka-
rocenka-20 1 8.aspx)

. Žádost o podporu
o Studie

proveditelnosti
(kapitola
zdrivodnění
poťebnosti)

JSDH pr měrně v letech 2017 a20l8
zaatamenala méně než 5 zásahri.

0

V;iše zprlsobil ch v dajri

V p ípadě po ízení více kus
t ec hniky bu dou vyp o čít ány
zp sobiléulidaje na kus
pr měrem z celkovych
zp sobil chu11daj po ízené
technilgl.

(aspekt kvality: efektivnost,
hosoodárnost)

V še zprisobil ch v daj je max. 340
000 Kč /1 ks po ízené techniky.

5
0 Není relevantní, projekí se adí do aktivity

Stanice integrovaného záchranného systému.

Žádosto podporu
Vyše zp sobil ch v daj je vyšší než
340 000 Kč /l ks po ízené techniky.

0

V; še zp sobil ch v daj

(aspekt kva|ity: efektivnost,
hosoodárnost)

V še zprlsobil ch v daj je max.
l 000 000 Kč. 5

0 V še celkov ch zprisobill ch v daj je 4
004 660 Kč (viz Rozpočet roční v Žádosti o
podporu). l Žádostopodporu

V še zprisobil ch v daj je vyšší než
l 000 000 Kč. 0

aktivita Technika pro integrovan záchrann systém
Max. počet bodrl: 40
Min. počet bodri:20

aktivita Stanice inteqrovaného záchranného svstému

P idělenÝ oočet bodri: 27_
zádost splnila/nesBlnila věcné hodnocení.

@
aktivita Technika pro integrovan systém

aktivita stanice integrovaného záchranného svstému
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Max. počet bod : 40
Min. počet bod : 20

Jména a p íjmení členri v běrové komise Podpisy členri v běrové komise

pavel kohout

petra vrbatová W
Josef Štěpanovsk} fu

Ing. Pavel 
Kohout

Digitálně podepsal Ing. 
Pavel Kohout 
Datum: 2020.12.16 
10:22:05 +01'00'

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění



EVROPSKÁ UNlE
Evropskli fond pro regionální rozvoj
lntegrovanyi regionální operační program

MlNlsTERsTVo
PRo Mísrruí
RozVoJ ČR

kontrolní list
pro věcné hodnocení IROP/OI Doprava

verze 3.0
Platnost od: 16. 3.2a20

Registrační číslo
projektu:

CZ.06.4.59 /0.0l0.0/ |6 03 8/00 l 5067
424 l 0 6 _I 6 _03 8/CLLD_7 5 _0 I 26I,
IZ.w,na MAS Region Kunětické
hory-IROP-Doprava-III

Identifikace
v,_ zvy ŘO:

53.Y zva-
UDRZITELNA
DOPRAVA -
INTEGROVANE
PROJEKTY CLLD -

SC 4.1

čislo
vyzvy/nánev
vyzvy:

Datum a čas zaregistrování žádosti: 10.09.202016:30
Datum konrání
q běrové
komise/věcného
hodnocení:

11.I2.2020

P ínos projektu
pro obce dle
jejich velikosti.

Počet obyvatel
v obci
k 1.1.20l9
rčsúl

Obec, najejímžizemi je projekt
realizován, má méně než l00l obyvatel.
V p ípadě, že projekt zasahuje do více
obcí, bude se pro p idělení bod
vychiaet z počtu obyvatel nejmenší z
obcí, na jejichžiuemibude projekt
realizován,

10

10 Záďost o podporu - umístění - uvádí, že místo
realizace je obec D íteč. Obec D íteč měla dle
čsú t< 1.1.2019
(h

3 44 l 13007 21903.pdfl ea01 e7 l0-2ae5 -49R -

87 92-ebb384'7 5 43 46?v ersjon:|.0) 492
obyvatel.

. Žádost o podporu
o počet obyvatel v

obcích České
republiky k 1.1.2019
z čsú

o karta souladu
projektu s principy
udržitelné mobility

Obec, na jejímžízemi je projekt
realizován, má l00l až2000 obyvatel. V
p ípadě, že projekt zasahuje do více
obcí, bude se pro p idělení bodrl
wcházet z počtu obyvatel neimenší z

5

IROP/OI Doprava

všechny aktivity

Názév t{ritéfiá Body.
F iděle,
né bodÝ

Refeťenčni dokumént



(aspekt kvality:
pot ebnost,
čelnost)

obcí, na jejichžíuemibude projekt
realizován,

Obec, na jejímžizemije projekt
realizován, má200l a více obyvatel. '

p ípadě, že projekt zasahuje do více
obcí, bude se pro p idělení bodrl
vycházet z počfu obyvatel nejmenší z
obcí, na jejichžizemibude projekt
realizován.

0

P ínos projektu
pro obce (pop .

místní části
obcí) dlejejich
počtu.

Za p ínos se
bere realizace
projekt na
katastru dané
obce a/nebo
využití uystup
projektu
obyvateli obce,
p iěemž je za
obec y tomto
kritériu
považovóna i
místní část obce
s vlastním
katastrálním
zemím.

(aspekt kvality:
pot ebnost,
efektivnost)

V stupy projektu mají p ínos pro více
jak 2 obce nauzemi MAS Region
Kunětické hory.

5

0 Žadatel uvádí vkapitole 2 (str. 3) Studie
proveditelnosti, že q stupy projektu budou p ínosem
primárně pro obyvatele obce Dfiteč, p ípadně pro
návštěvníky obce, resp. Golf Resortu Kunětická
hora. Mezi cíloq mi skupinami jsou i dojíždějící za
prací a službami. Žaďatel však konkrétně
nespecifikoval, pro které další obce, resp. obyvatele
obcí by měl projekt p ínos, tudíž se ani nezavanlje
k plnění tohoto kíitéria.

Žlrdosto podporu
Studie
proveditelnosti

ftapitola Podrobn
popis projektu)

karta souladu
projektu s principy
udržitelné mobility

V stupy projektu mají p ínos pro 2 obce
na zemí MAS Region Kunětické hory.

J

V stupy projetu mají p ínos pouze pro
obec na rizemí MAS Region Kunětické
hory.

0

Doprovodné
aktivitv oroiektu

Projekt (včetně nezprisobil ch v dajtt
proiektu) eší alespoň iednu z těchto

l0 l0 Žadateluvádí v kapitole l0 Studie proveditelnosti
(str. l4), že proiekt eší doprovodné aktivity,

. Žádosto podporu
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(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

doprovodn ch aktivitprojektu: v sadba
doprovodné znleně, pfist ešky a/nebo
čekárny zastávek, lavičky, osvětlení,
informační tabule.

konkrétně sejedná o pfisťešek autobusové
zastávlq a informační tabule.

Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobny
popis projektu)
karta souladu
projekfu s principy
udržitelné mobility

Projekt (včeírě ne4prlsobil ch v dajtt
projektu) ne eší ádnou z těchto
doprovodn ch aktivitprojektu: v sadba
doprovodné zelené, p íst ešky a/nebo
čekárny zastávek, lavičky, osvětlení,
informační tabule.

0

Vyše
zprlsobil; ch
v daj

(aspekt kvality:
efektirmost,
hosoodámost)

V še celkov ch zp sobil ch v daj je
max. l 200 000 Kč /1 km realizované
cyklostezky.

5

0 Není relevantní, projekt se adí do aktivity
Bezpečnost dopravy.

Žádosto podporu
V še zp sobil ch v daj je vyšší než l
200 000 Kč /1 km cyklostezky.

0

Projektp ispěje
ke svedení
cyklodopravy
z komunikací

T káse
cyHodopravy:
C8a,b, C9a,b,
CIOa,b.

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

Projektp ispěje ke svedení
cyklodopravy ze silnice III. a vyšší t ídy
a/nebo místních komunikací.

l0
0 Není relevantní, projekt se adí do aktivity

Bezpečnost dopravy.

Žaďosto podporu
Studie
proveditelnosti

ftapitola Podrobn
popis projektu, p íp.
Technické a
technologické ešení
projektu)

Projekt nep ispívá ke svedení
cyklodopravy z pozemní komunikace.

0

-

aktivita Cyklodoprava
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Není relevantní, projekt se adí do aktivity
Bezpečnost dopravy.

Žádosto podporu
Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobn}
popis projektu, p íp.
Technické a
technologické ešení
projektu)

Realizace
projektu eší
napojení
cyklostezky
nebo jízdních
pruhrl pro
cyklisty na
stávající
komunikaci pro
cyklisty

(aspekt kvality:
čelnost,

Realizací projektu dojde k propojení
dvou stávajících komunikací pro

Realizací projektu dojde k napojení
cyklostezky/cyklotrasy na stávající
komunikaci pro cyklisty z jedné strany

Projekt ne eší napojení
cyklostezky/cyklotrasy na stávající
komunikaci pro cyklisty.

Není relevantní, projekt se adí do aktivity
Bezpečnost dopravy.

Žádosto podporu
Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobn;í
popis projektu)

Projekt (čijeho
část) je
realizován na
katastrálním
zemí, ve

kterém je
budova
mate ské/základ
ní školy.

základní/mate s
ká škola musí
byt ke dni
podání Žádosti o
podporu
y provozu.

(aspekt kvality:
tičelnost,

Projekt (či jeho část) je realizován na
katastrálním izemi, ve kterém se nachází
budova mate ské a/nebo zakladní

Projekt (čijeho část) není realizován na
katastrálním ,[lzemi, ve kterém se nachází
budova mate ské a/nebo základní školy.

10

0

5

0

l0
0

0

aktivita Bezpečnost dopravy



Vše
zprlsobilych
v}daj

(aspekt kvality:
efektivnost,
hosnodárnost)

V še zptisobil ch v dajti je max.
l 000 000 Kč.

5
0 V šezprlsobil chv daj naprojektBezpečnost

dopravy v obci D íteč ěni2 379 063 Kč (viz
Rozpočet roční v Žádosti o podporu).

. ŽádostopodporuV šezp sobil chqidaj jevyššínež
l 000 000 Kč. 0

Komunikace pro
pěší

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

Projekt eší realizaci komunikace pro
pěší v trase pozemní komunikace a./nebo

eší zbudování p echodrVmíst pro
p echázeníp ípadně zq šení
zabe4ečeni stávajících a/nebo ve ejné
osvětlení komunikace pro pěší.

l0

l0 Projekt eší \. stavbu chodniku pro pěší v hase
pozemní komunikace v obci D íteč (vizkapitola2
Studie proveditelnosti - Popis cíl projektu na st. 5

a mapa na str. 4), místo pro p echázení (viz kapitola
Studie proveditelnosti - Podstatrré a technologické
aspekty na str. 9), v rozpočtu (vizkapitola l0)je
uvedeno i ve ejné osvětlení chodníkrl,

Žádosto podporu
Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobnli
popis projektu, p íp.
Technické a
technologické ešení
projektu)

Projekt ne eší realizaci komunikace pro
pěší v trase pozemní komunikace ani
ne eší zbudování p echodrVmíst pro
p echázení p ípadně zv}šeni
zaberyečenl stávajících ani ve ejné
osvětlení komunikace pro pěší.

0

Projekt (čijeho
část)je
realizován
v blizkosti
budovy
mate ské školy,
zíkladní školy,
obecního adu,
pošty,
kulturního
domu,
knihovny,
zdravotniho
st ediska,
domova pro
seniory, domova
s pečovatelskou
službou,

Projekt je realizován max. 100 m od
některé z uveden ch staveb.

l0
l0 Projekt je dle Studie proveditelnosti realizován cca

50 met od sportoviště - golfového Miště, resp.
Golfového resortu, jehož nedílnou součástí je i
stravovací zaíízeni p ístupné ve ejnosti a ve ejná
běžecká ďráÍlra (viz kapitola 2 Studie proveditelnosti

- Vlichozí stav na str. 6).

Žádosto podporu
Studie proveditelnost
(kapitola Podrobn;í
popis projektu)

Projekt je realizován více jak l00 m, ale
max. 200 m odněkteré zuveden ch
staveb.

5

Projektje realizován od vícejak 200 m
od některé z uveden ch staveb.

0
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h iště/sportovišt
ě, stravovacího
zaíízení

Metry se
zaolcrouhlují na
celá čísla dle
matematiclqlch
pravidel.

(aspekt kvality:
čehost,

oot ebnost)

Bezbariérovost

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

Projekt eší bezbariérov p ístup k
zastávce hromadné dopravy, p íp.
zbudování bezbariérového nástupiště
a/nebo eší bezbariérov p ístup k
p echod m nebo místrim pro p echázení.

10

10 žadatel uvádí v kapitole 5 Studie proveditelnosti
(str. 9), že projekt ešíjedno místo pro p echázení a
zbudovrfuí nástupních ploch autobusov ch zastávek
u Golf Resortu Kunětická hora. V projektové
dokumentacije up esněno, že sejedná o
bezbariérové autobusové zastávky.

. Žádosto podporu
o Studie

proveditelnosti
(kapitola Podrobny
popis projektu, p íp.
Technické a
technologické ešení
projektu)

Projekt ne eší bezbariérov p ístup k
zastávce hromadné dopravy, p íp.
zbudování bezbariérového nástupiště ani
ne ešíbezbariéroq p ístupkp echodťrm
nebo místtlm pro p echázení.

0

aktivita Cyklodoprava
Max. počet bod : 60
Min. počet bod : 30

aktivita Bezpečnost dopravy
Max. početbodrl: 60
Min. počet bodťr: 30

P idělenÝ počet bodrl: 50
Žádost splnita/*esBlrila věcné hodnocení.

Jména a p íjmení členri v běrové komise Podpisy členri v běrové komise
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Zvýraznění
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kontrolní list
pro věcné hodnocení IROP/OI Doprava

verze3.0
Platnost od: l6. 3-2020

Registrační číslo
projektu:

CZ.06.4.59 l0.0 l0.0 / 16 03 8/00 1 5069
číslo
vyzvy/název
vyzvy:

4241 06 _16 _03 8/CLLD_l 5 _01 26I,
I2.vy zv a MAS Region Kunětické
hory-IROP-Doprava-III

Identifikace
v zvy ŘO:

53.Yyzva-
UDRZITELNA
DOPRAVA -

INTEGROVANE
PROJEKTY CLLD -
SC 4.1

10.09.202017:47Datum a éas zaregistrování žádosti:
Datum konrání
q běrové
komise/věcného
hodnocení:

IROP/OI Doprava

všechny aktivity

Náz*v kritéria Popis bodového hodnocení Body,,,

P idě
. le-

. nó
:}rorlv

od vodnění hodnocení Rtférén ní dó*ument

P ínos projektu
pro obce dle
jejich velikosti.

Počet obyvatel
v obci

Obec, na jejímž zemi je projekt realizován, má
méně než 100l obyvatel. V pfipadě, že projekt
zasahuje do více obcí, bude se pro p idělení bodrl
vychazet z počtu obyvatel nejmenší zobci,na
ieiichž rizemí bude proiekt realizován.

10

0 Zádost o podporu - umístění - uvádí, že místo
realizace je město Sezemice. Město Sezemice
mělo dle čsÚ t 1.t.20l9
(https://www.czso.czldocuments/1 0 l 80/9 l 9 l 73
4 4 / l 3 O07 21 9 03 .pdf l eaD l e7 l 0 -2 ae 5 -49 R -87 92 -

Žádosto podporu
Počet obyvatel v
obcích české
republiky
k 1.1.2019 z ČsÚ
karta souladu
projektu s principy
udržitelné mobility

Obec, na jejímž zemi je projekt realizoviin, má
l00l až 2000 obyvatel. V pfipadě, že projekt
zasahuje do více obcí, bude se pro p idělení bodri
vycházet zpočtu obyvatel nejmenší zobci,na
ieiichž rizemí hrrrle nrnielŤ realizaván

5

ebb3 84754346?version: l .0) 3 945 obyvatel.
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k 1.1.2019

rčsúl

(aspekt kvality:
pot ebnost,
ričelnost)

Obec, najejímživemí je projekt realizován,má
200l avíce obyvatel. V p ípadě, že projekt
zasahuje do více obcí, bude se pro p idělení bodri
vycházet z počfu obyvatel nejmenší zobci,na
jejichž rizemí bude projekt realizován.

0

P ínos projektu
pro obce (pop .

místní části
obcí) dle jejich
počfu.

Za p ínos se
bere realizace
projekt na
katastru dané
obce a/nebo
využití uj,stup:
projektu
obyvateli obce,
p ičemž je za
obec v tomto
lwitériu
považována i
místní část obce
s vlastním
katastrálním
zemím.

(aspekt kvality:
pot ebnost,
efektivnost)

V stupy projektu mají p ínos pro více jak 2 obce
nauzemi MS Region Kunětické hory.

5

5 Žadate| uvádí v kapitole 2 Studie
proveditelnosti (str. 6), že v stupy projektu
(vybudovrání bezpečné a bezbariérov é pochozi
trasy chodníku) budou p ínosem p edevším pro
obyvatele města Sezemice, ale také pro
ohvvatelé dalších místních částí města. kte í

ŽáÁosto podporu
Studie
proveditelnosti

ftapitola Podrobn;
popis projektu)
karta souladu
projektu s principy
udržitelné mobility

V stupy projektu mají p ínos pro 2 obce na zemí
MAS Region Kunětické hory.

3

využťí bezbariérovou pěší trasu nap . p i
návštěvě sv ch p íbuzn ch a zrám ch. Jedná se
o místní část Počaply, Dražkov, Lukovnao
Kladina, Velké Koloděje a Veská, p ičemž je v
tomto kritériu považována za obec i místní část

V stupy projetu mají p ínos pouze pro l obec na
tizemí MAS Region Kunětické hory.

0

obce s vlastním katastrálním rizemím, V stupy
projektu budou také využívány pro osoby
dojíždějící zapraci či službami. V ulici
Kunětická jsou registrovány 2 fiImy a 14
živností, v ulici Pernšt nská je registrovifuro 6
živností. Dále žadateluvád| žs projekt bude
realizován,,podél frekventované komunikace
III/2984*,

.-



Doprovodné
aktivity projektu

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

Projekt (včetrrě nezprisobil ch v daj projektu) eší
alespoňjednu z těchto doprovodnl ch aktivit
projektu: v sadba doprovodné zelené, p íst ešky
a"/nebo čekárny zastávek, lavičky, osvětlení,
informační tabule.

10

l0 Žadatel uvádí v kapitole 2 Studie
proveditelnosti (str. 5 a9), že projekt eší
alespoňjednu z doprovodn ch aktivit,
konkrétně se jedná o umístění informační
tabule.

Žadosto podporu
Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobn1
popis projektu)
karta souladu
projektu s principy
udržitelné mobility

Projekt (včetně nezprisobil ch u daj projektu)
ne eší ádnou z těchto doprovodn ch aktivit
projektu: rn_ sadba doprovodné zeleně, pfist ešky
a/nebo čekárny zastavek, lavičky, osvětlení,
informační tabule.

0

Vše
zp sobil ch
v daj

(aspekt kvality:
efektivnost,
hosoodárnost)

V šecelkov chzprlsobil chv dajtijemax.
1 200 000 Kč /l km realizované cyklostezky.

5
0 Není relevantní, projekt se adí do aktivity

Bezpečnost dopravy.

Žáďosto podporu
V še zprisobil ch v dajtt je vyšší než 1 200 000 Kč
/l km cyklostezky,

0

Projekt p ispěje
ke svedení
cyklodopravy
z komunikací

T lká se
cyklodopravy:
C8a,b, C9a,b,
CIOa,b.

(aspekt kvality:
če|nost,

efektivnost)

Projekt p ispěje ke svedení cyklodopravy ze silnice
III. a vyšší t ídy a/nebo mísfirích komunikací.

10
0 Není relevantní, projekt se adí do aktivity

Bezpečnost dopravy.

Žádosto podporu
Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobn
popis projektu,
p íp. Technické a
technologické
ešeni projektu)

Projekt nep ispívá ke svedení cyklodopravy z
pozemní komunikace.

0

aktivita Cyklodoprava
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Realizace
projektu eší
napojení
cyklostezky
nebo jízdních
pruhli pro
cyklisty na
stávající
komunikaci pro
cyklisty

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost

Realizací projektu dojde k propojení dvou
stávai ících komunikací

Žádosto podporu
Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobn
popis projektu,
p íp. Technické a
technologické
ešení projektu)

Není relevantní, projekt se adí do aktivity
Bezpečnost dopravy.

Realizací projektu dojde k napojení
cyklostezky/cyklotrasy na stávající komunikaci pro

Projekt ne eší napojení cyklostezlcy/cyklotrasy na
stávající komunikaci pro cyklisty.

Žádosto podporu
Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobq
popis projektu)

Projekt (čijeho
část) je
realizován na
katastrá|ním
tuemi,ve
kterém je
budova
mate ské/základ
ní školy.

základní/mate s
ká škola musí
b ,t ke dni
podání Žádosti o
podporu
y provozu.

(aspekt kvality:
čelnost,

Projekt (čijeho část)je realizován na katastrálním
uzemi, ve kterém se nachází budova mate ské

Není relevantní, projekt se adí do aktivity
Bezpečnost dopravy.

Projekt (čijeho část) není realizovifur na
katastrálním izemí, ve kterém senachátzí budova
mate ské a/nebo zrákladní školy.

l0 0

5

0

l0
0

0

aktivita Bezpečnost dopravy
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Vše
zprisobillich
u dajti

(aspekt kvality:
efektivnost,
hosoodámost)

V še zprlsobil ch y dai ie max. l 000 000 Kč. 5 0 V šezprlsobil chv daj naprojektBezpečná
doprava v ul. Kunětická a Pemš{ nská činí 2
900 945 Kč (viz Rozpočet roční v Žádosti o
podporu). . Žádost o podporuV še zp sobil ch v daj je vyšší než | 000 000

Kč. 0

Komunikace pro
pěší

(aspekt kvality:
čehost,

efektivnost)

Projekt eší realizaci komunikace pro pěší v trase
pozemní komunikace a/nebo eší zbudování
p echodrVmíst pro p echázení p ípadně zu_ šení
zabezpečení stávajících a./nebo ve ejné osvětlení
komunikace pro pěší.

l0

l0 Projekt eší q stavbu komunikace pro pěší
v trase pozemní komunikace včetně míst pro
p echázení v ulici Kunětická a Pernšt_ínská (viz
Žadost o podporu - Anotace a mapa v kap.2 na
str. 5 Studie proveditelnosti dole).

Žáďosto podporu
Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobn1
popis projekfu,
p íp. Technické a
technologické
ešení projelďu)

Projekt ne eší realizaci komunikace pro pěší v trase
pozemní komunikace ani ne eší zbudoviiní
p echodrVmíst pro p echázení p ípadně zv._ šení
zabezpečení stávajících ani ve ejné osvětlení
komunikace pro pěší.

0

Projekt (či jeho
část) je
realizován
v blízkosti
budovy
mate ské školy,
zíkladní školy,
obecního adu,
pošty,
kulturního
domu,
knihovny,
zdravotního
st ediska,
domova pro
seniory, domova
s pečovatelskou
službou.

Projekt je realizován max. l 00 m od některé
z uveden ch staveb.

10

10 Projekt plánované bezbariérové trasy chodníku
je podle kapitoly 2 Sfudie proveditelnosti (str. 9
a 10) realizovárr do 100 metni od stravovacího
za izeni ,,Restautace Anežkď' a městského
ri adu města sezemice.

Žáďosto podporu
Studie
proveditelnost
(kapitola Podrobn
popis projektu)

Projekt je realizován více jak l00 m, ale max.200
m odněkteré zuveden ch staveb.

5

Projektje realizován od vícejak 200 m od některé
z uveden ch staveb.

0
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]

h iště/sportovišt
ě, stravovacího
za izeni

Metry se
zaolcrouhlují na
celá čísla dle
matematiclqlch
pravidel.

(aspekt kvality:
čelnost,

oot ebnost)

Bezbariérovost

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

Projekt eší bezbariérov p ístup k zasávce
hromadné dopravy, p íp. zbudování bezbariérového
nástupiště a/nebo eší bezbariérov p ísfup k
p echodrim nebo míst m pro p echiizení,

10

l0 Dle kapitoly 5. Studie proveditelnosti (str. 22)
eší projekt beáariérov p ístup k míst m

pro p echáaení. Na str. 23 je uvedeno, že
v místech pro p echázení je snížena obruba na 2

. Žádosto podporu
o Studie

provediteInosti
(kapitola Podrobn
popis projektu,
p íp. Technické a
technologické
ešení projektu)

Projekt ne eší bezbariérorl,_ pfistup k zastávce
hromadné dopravy, pfip. zbudování bezbariérového
nástupiště ani ne eší bezbariéroq p ístup k
p echodrim nebo míst m pro p echázení.

0

cm. Na str. 28 je uvedeno, že,,Chodnfty jsou
projektovany tak, aby odpovídaly
bezbariérovému užívání."

aktivita Cyklodoprava
Max. počet bodrl: 60
Min. počet bod : 30

aktivita Bezpečnost dopravy
Max. počet bodrl: 60
Min. počet bodri: 30

B idělenÝ počet bod :45
zádost splnila/nesolnil* věcné hodnocení.

Jména a p íjmení členri v běrové komise Podpisy členri v běrové komise



EVROPSKÁ UNlE
Evropsk17 fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operační program

MlNlsTERsTVo
PRO M ÍSTN Í
RozVoJ ČR

pavel kohout

petra vrbatová '(:*il
Josef Štěpanovsk} íu

Ing. Pavel 
Kohout

Digitálně podepsal Ing. 
Pavel Kohout 
Datum: 2020.12.16 
10:22:42 +01'00'

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění



EVROPSKÁ UNlE
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovanli regionální operační program

M lN lsTE RsTVo
PRo MísrruÍ
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kontrolní list
pro věcné hodnocení IROP/OI Doprava

verze 3.0
Platrost od: 16. 3.2020

Registrační ěíslo
projektu: CZ.06.4.59 l0.0 /0,0/ 16 03 8/00 l 5070

čislo
u!,zvylnázev
vyzvy:

4241 06 _| 6 _03 8/CLLD_ I 5 _01 261,
l2.vyzv a MAS Region Kunětické
hory-IROP-Doprava-III

53.Y,zva-
upnŽrBrNÁ
DOPRAVA -
INTEGROVANE
PROJEKTY CLLD -
SC 4.1

Obec Bukovina nad Labem Datum a čas zaresistrování žádosti: l0.09.2020 20:08
Datum konání
q běrové
komise/věcného
hodnocení:

11.12.2020

P ínos projektu
pro obce dlejejich
velikosti.

Počet obyvatel
v obci k 1.1.2019

Gsúl

Obec, na jejímž zemí je projekt realizován, má
méně než l00l obyvatel. V p ípadě, že projekt
zasahuje do více obcí, bude se pro p idělení
bodri vycházet z počtu obyvatel nejmenší z
obcí, na ieiichž rizemí bude proiekt realizován.

10

10 Žádost o podporu - umistění - uvádí, že místo
realizace je obec Bukovina nad Labem. Obec
Bukovina nad Labem měla dle ČSÚ
k 1.1.2019
(ttttps:/www.czso.c/d ments/10l80/9l9l7

Žáďosto podporu
Počet obyvatel v
obcích České
republiky
k 1.1.20l9 z ČsÚ
karta souladu
projektu s principy
udržite|né mobility

Obec, na jejímž zemi je projekt realizován,má
l00l až 2000 obyvatel. V p ípadě, že projekt
zasahuje do více obcí, bude se pro p idělení
bodri vychazet z počtu obyvatel nejmenší z
obcí, na I ei ichž tuemi bude pro 

i ekt realizov in.

5

3 44 l l 3001 21903 .pďfl ea} | e7 10 -2ae5-49B -
87 92-ebb3 847 5 43 46?v ersion:|.0) 2 19
obyvatel.

Obec, na jejímžízemi je projekt realizován, má
200l a více obyvatel. V p ípadě, že projekt
zasahuie do více obcí. bude se pro p idělení

0

IROP/OIDoprava

všechny aktivity

NážeÝ:kritéria Popis bodového hodnocení Boay,
P idělěj_
fié bodv od vodněníhodnocení Refereňční dokumeni
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(aspekt kvality:
pot ebnost,
čelnost)

bodri vycházet z počtu obyvatel nejmenší z
obcí, na jejichž zemi bude projekt realizován.

P ínos projektu
pro obce (pop .

místní črásti obcí)
dle jejich počtu.

Za p ínos se bere
realizace projekt
na katastru dané
obce a/nebo
využití u ,stup

projektu obyvateli
obce, p ičemž je
za obec l) tomto
lcritériu
považována i
místní část obce
s vlastním
katastrálním
zemím.

(aspekt kvality:
pot ebnost,
efektivnost)

V stupy projektu mají p ínos pro více jak 2
obce na rizemí MS Region Kunětické hory.

5

5 Žadateluvádí v kapitole 2.2 Studie
proveditelnosti, že v,_istavba nového ve ejného
osvětlení v obci Bukovina nad Labem má
p ínos pro více jak 2 obce na rizemí MAS
Region Kunětické hory. Uvádí, že obcí vede
rlálková i lokální cvklostezka a také několik

žádosto podporu
Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobn
popis projektu)
karta souladu
projektu s principy
udržitelné mobility

V stupy projektu mají p ínos pro 2 obce na
rizemí MAS Region Kunětické hory.

3

turistick ch tras. v obci se také každoročně
koná mnoho kulturních a společensklich akcí,
které jsou hojně navštěvovrány i obyvateli
okolních obcí. Dle žadatele bude mít nové
ve ejné osvětlení p ínos kromě obyvatel
Bukoviny nad Labem také pro obyvatele obcí
Borek, Dfiteč, Němčice aÚjezd,u Sezemic.
Dle Karty souladu - rivodní informace je
projekt realizován ,podél hlavní komunikace
obce Bukovina nad Labem - silnice t etí ťídy
č.III/29810 a okolních ulic v riseku od
autobusové zastávky ve st edu obce kolem
dětského h iště a dále směrem do jižní části
obce".

V stupy projetu mají p ínos pouze pro l obec
na zemi MAS Region Kunětické hory.

0

Doprovodné
aktivity projektu

Projekt (včetně nezprisobil ch v daj projektu)
eší alespoňjednu ztěchto doprovodn ch

aktivit projektu: u_ sadba doprovodné zeleně,
pfist ešky a/nebo čekrárny zastávek, lavičky,
osvětlení, informační tabule.

l0

l0 Žadateluvádí v kapitole 2.5 Studie
proveditelnosti, že projekt eší alespoň jednu
z doprovodn ch aktivit, konkrétně v sadbu
doprovodné zeleně podél chodnftrl na hlavní

. Žádostopodporu
o Studie

proveditelnosti



(aspekt kvality:
ričelnost,
efektivnost)

Projekt (včetně nezprisobil ch v daj projektu)
ne eší ádnou z těchto doprovodn; ch aktivit
projektu: u_ sadba doprovodné zeleně,
p íst ešky a/nebo čekárny zastávek, lavičky,
osvětlení, informační tabule.

0

komunikaci. Sadové pravy jsou i součástí
rozpočtu projektu.

(kapitola Podrobn
popis projektu)
karta souladu
projekfu s principy
udržitelné mobility

V še zptlsobil ch
v daj

(aspekt kvality:
efektivnost,
hosoodámost)

V še celkov ch zp sobil ch v daj je max.
l 200 000 Kč /l lffn realizované cyklostezky.

5
0 Není relevanírí, projekt se adí do aktivity

Bezpečnost dopravy,

Žádosto podporu
V še zprlsobillich v dajti je vyšší než l 200 000
Kč /l km cyklostezky.

0

Projekt p ispěje ke
svedení
cyklodopravy
z komunikací

T kase
qlklodopravy:
C8a,b, C9a,b,
ClOa,b.

(aspekt kvality:
tičelnost,
efektivnost)

Projekt p ispěje ke svedení cyklodopravy ze
silnice III. a vyšší t ídy a/nebo místnich
komunikací.

10

0 Není relevanírí, projekí se adí do aktivity
Bezpečnost dopravy.

Žaďosto podporu
Studie
provedite|nosti

ftapitola Podrobn
popis projektu,
p íp. Technické a
technologické
ešení projektu)

Projektnep ispíváke svedení cyklodopravy z
pozemní komunikace.

0

Realizace projektu
eší napojení

cyklostezky nebo
jízdních pruhrl pro
cyklisty na
stávaiící

Realizací projektu dojde k propojení dvou
stávaiících komunikací pro cyklisty.

l0 0 Není relevantní, projekt se adí do aktivity
Bezpečnost dopravy.

l Žádosto podporu
o Studie

proveditelnosti
(kapitola Podrobn
popis projektu,
p íp. Technické a

Realizací projektu dojde k napojení
cyklostezky/cyklotrasy na stávající komunikaci
pro cyklisty zjedné strany
cvklostezkv/cyk|otrasy.

5

-r7

aktivita Cyklodoprava



-

komunikaci pro
cyklisty

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

Projekt ne eší napojení cyklostezky/cyklotrasy
na stávající komunikaci pro cyklisty.

0

technologické
ešení projektu)

Projekt (či jeho
část) je realizován
na katastrálním
irsmí, ve kterém
je budova
mate ské/základní
školy.

základní/mate ská
škola musí bllt ke
dni podání
Žádostt o podporu
v pro ozu,

(aspekt kvality:
čelnost,

pot ebnost)

Projekt (čijeho část)je realizován na
katastrálním tnemí, ve kterém se nachází
budova mate ské a/nebo základní školy.

l0
0 Není relevantní, projekt se adí do aktivity

Bezpečnost dopravy.

Žádosto podporu
Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobn;
popis projektu)

Projekt (čijeho část) není realizován na
katastrálním , zemí, ve kterém senacházi
budova mate ské a/nebo základní školy.

0

V še zprisobilych
ulidaj

(aspekt kvality:
efektivnost,
hosnodámost)

V še zp sobil ch rr dairi je max. 1 000 000 Kč. 5 5 V šezp sobil chvdajrinaqstavbu
ve ejného osvětlení v obci Bukovina nad
Labem činí l 000 000 Kč (viz Rozpočet roční
v Žádosti o podporu).

. ŽádostopodporuV še zprisobil ch v dajri je vyšší než l 000 000
Kč.

0

Komunikace pro
pěší

Projekt fuší realizaci komunikace pro pěší v
trase pozemní komunikace a/nebo eší
zbudování p echodr)/míst pro p echázení

l0
10 Projekt eší v stavbu ve ejného osvětlení

komunikace pro pěší v obci Bukovina nad . Žádosto podporu

aktivita Bezpeěnost dopravy
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PRo Mísrruí
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(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

p ípadně zq šení zabezpečeni stávajících
a/nebo ve ejné osvětlení komunikace pro pěší.

Labem (va Žadox o podporu - Anotace
projektu).

o Studie
proveditelnosti
(kapitola Podrobn;i
popis projektu,
p íp. Technické a
technologické
ešení projektu)

Projekt ne eší realizaci komunikace pro pěší v
trase pozemní komunikace ani ne eší zbudování
p echodrVmíst pro p echázení p ípadně zvyšení
zabezpečení stávajících ani ve ejné osvětlení
komunikace pro pěší.

0

Projekt (čijeho
část) je realizoviin
v blízkosti budovy
mate ské školy,
základní školy,
obecniho adu,
pošty, kulturního
domu, knihovny,
zdravotriho
stŤediska, domova
pro seniory,
domova
s pečovatelskou
službou,
h iště/sportoviště,
stravovacího
za ízeni

Metry se
zaolrouhlují na
celá čísla dle
matematick ch
pravidel.

(aspekt kvality:
ričelnost,
pot ebnost)

Projekt je realizován max. l 00 m od některé
zuveden ch staveb.

l0
l0 Projekt je realizovánmaximálně 100 metni od

dětského h iště v obci Bukovina nad Labem
(viz mapa na str. l8 Studie proveditelnosti). V
kap.2.9.1je uvedeno, že část trasy ve ejného
osvětleníje ve vzdálenosti 4 m od oplocení
dětského h iště.

Žádosto podporu
Studie
proveditelnost
(kapitola Podrobn
popis projektu)

Projekt je realizovián více jak l00 m, ale max.
200 m od některé z uvedenych staveb.

5

Projektje realizován od vice jak 200 m od
některé z uveden ch staveb.

0
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MINISTERSTVO
PRo Mísrruí
RozVoJ ČR

Bezbariérovost

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

Projekt eší bezbariérov p ístup k zastávce
hromadné dopravy, pfip. zbudovaní
bezbariérového nástupiště a/nebo eší
bezbariéroq pfistup k p echod m nebo místrim
oro o echázení.

l0

0 Projekt ne eší bezbariéroq pfistup k zastávce
hromadné dopravy, p íp. zbudování
bezbariérového nástupiště ani ne eší
bezbariérov p ístup k p echodrim nebo
místrlm pro p echázení. Projekt je zamě en na

. Žáďosto podporu
o Studie

proveditelnosti
(kapitola Podrobn
popis projektu,
p íp. Technické a
technologické
ešení projekťu)

Projekt ne eší bezbariérov} pfistup k zastávce
hromadné dopravy, pfip. zbudování
bezbariérového nástupiště ani ne eší
bezbariérov pfistup k p echodťrm nebo míst m
pro p echázení.

0

rn stavbu ve ejného osvětlení komunikace pro
pěší v obci Bukovina nad Labem (viz Žáďost o
podporu - Anotace projektu).

aktivita Cyklodoprava
Max. počet bodri: 60
Min. počet bodri: 30

aktivita Bezpečnost dopravy
Max. počet bod : 60
Min. počet bodti: 30

B idělenÝ počet bodr :50
Zádost splnila/*esplnil* věcné
hodnocení.

Jména a p íjmení člen v běrové komise Podpisy členri v běrové komise

pavel kohout

petra vrbatová
\*ť

Josef Štěpanovsk1 TL

,/' al .-a,|q{W

ffi
ffiffi

'{WW

Ing. Pavel 
Kohout

Digitálně podepsal Ing. 
Pavel Kohout 
Datum: 2020.12.16 10:23:16 
+01'00'

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění
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lntegrovan regionální operačt

kontrolní list
pro věcné hodnocení IROP/OI Doprava

verze 3.0
Platnost od: 16, 3.2020

Registrační číslo
projektu:

CZ.06.4,59 l0,0 l0,0 l 16 03 8/00 1 5 07 1

číslo
vyzvylnáaev
w!,zvy:

424 l 06 _l 6 _038 l CLLD _l 5 _0l 267,
72.u!, zv a MAS Region Kunětické
hory-IROP-Doprava-III

53.Yyzva-
UDRZITELNA
DOPRAVA -
INTEGROVANÉ
PROJEKTY CLLD -

SC 4.1
Obec Bukovina nad Labem Datum a čas zaregistrování ádosti: I0.09.2020 20:09

Datum konání
v běrové
komise/věcného
hodnocení:

tt.12.2020

Body P iděle_
né bodv hodnocení

P ínos projektu
pro obce dlejejich
velikosti.

Počet obyvatel
v obci k 1.I.2019
rčsúl

Obec, na jejímž zemí je projekt realizován, má
méně než 1001 obyvatel. V pfipadě, že projekt
zasahuje do více obcí, bude se pro p idělení bod
vychánet z počtu obyvatel nejmenší z obcí, na jejichž
rizemí bude proiekt realizován.

l0

l0 Zádost o podporu - umístění - uvádí, že místo
realizace je obec Bukovina nad Labem. Obec
Bukovina nad Labem měla dle Čsú
k 1.1.2019
(https://www.czso.c/documents/l0 l 80/9 l 9 17
3 44l 1300721903.pdfl ea} l e7 l0-2ae5-49R -
87 92 - ebb3 8 47 5 43 4 6? v er sion: | .0) 2 I 9
obyvatel.

Žádost o
podporu
Počet obyvatel
v obcích
České
republiky
k 1.1.20l9
z čsú
karta souladu
projektu s
principy
udržitelné
mobilitv

Obec, na jejímž zemi je projekt realizován, má 100l
až2000 obyvatel. V p ípadě, že projektzasahuje do
více obcí, bude se pro p idělení bodrl vycházet z
počtu obyvatel nejmenší zobcí, na jejichž zemí
bude proi ekt realizoviin.

5

Obec, na jejímžinemi je projekt realizován, má 200l
a více obyvatel. V pfipadě, že projekt zasahuje do
více obcí, bude se pro p idělení bod wchazet z

0

IROP/OIDoprava

všechny aktivity

Náževkritéiia Popis bodového hodnocení Referenčnf dokumefit
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Evropsk fond pro regionální rozvoj
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M !N lsTERsTVo
PRo Mísrruí
RozVoJ ČR

(aspekt kvality:
pot ebnost,
ričelnost)

počtu obyvatel nejmenší z obci, na jejichž zemí
bude projekt realizován.

P ínos projektu
pro obce (pop .

místní části obcí)
dlejejich počtu.

Za p ínos se bere
realizace projeh
na katastru dané
obce a/nebo
využití ulistup:
projektu obyvateli
obce, p ičemž je
za obec v tomto
kritériu
považovóna i
místní čast obce
s vlastním
katastrálním
zemím.

(aspekt kvality:
poffebnost,
efelríivnost)

V stupy projektu mají p ínos pro více jak 2 obcena
rizemí MS Region Kunětické hory.

5

5 Žadateluvádí v kapitole 2.2 Studie
proveditelnosti, že v stavba nového ve ejného
osvětlení v obci Bukovina nad Labem má
pfinos pro více jak 2 obce na zemí MAS
Region Kunětické hory. Uvádí, že obcí vede
dálková i lokální cyklostezka, a také několik Žádost o

podporu
Studie
proveditelnost
i (kapitola
Podrobn
popis
projektu)
karta souladu
projektu s
principy
udrátelné
mobility

V stupy projektu mají p ínos pro 2 obce na zemí
MAS Region Kunětické hory.

J

turistick ch tras. v obci se také každoročně
koná mnoho kulturních a společensk ch akcí,
které jsou hojně navštěvoviány i obyvateli
okolních obcí. Dle žadatele bude mít nové
ve ejné osvětlení p ínos kromě obyvatel
Bukoviny nad Labem také pro obyvatele obcí
Borek, D íteč, Němčice aÚjezdu Sezemic.
Dle Karty souladu s principy udržitelné
mobility - rivodní informace je projekt
realizován
,,podél hlavní komunikace obce Bukovina nad
Labem-silnicet etít ídy č.III1298I0 vedoucí
od autobusové zastávky v sevemí části obce
(směrem na Iradec Králové) do st edu obce
podél budovy obecního aduo'.

V stupy projetu mají p ínos pouze pro l obec na
zemí MAS Region Kunětické hory,

0

Doprovodné
aktivity projektu

Projekt (včetně nezprisobil}ch v daj projekfu) eší

alespoňjednu z těchto doprovodn ch aktivit
projektu: rn sadba doprovodné zeleně, p íst ešky
alnebo čekárny zastávek, lavičky, osvětlení,
informační tabule.

10

10 Žadateluvádí v kapitole 2.5 Studie
proveditelnosti, že projekt eší alespoňjednu
z doprovodnych aktivit, konkrétně rn_ sadbu
doprovodné zeleně podél chodníkri na hlavní

. Žádost o
podporu

o Studie
proveditelnost
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(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

hojekt (včetně nezprlsobil ch qidaj projekfu)
ne eší ádnou z těchto doprovodn ch aktivit
projektu: rn sadbadoprovodné zeleně, p íst ešky
a/nebo čekárny zastávek, lavičky, osvětlení,
informační tabule.

0

komunikaci. Sadové ťrpravy jsou i součástí
rozpočtu projektu.

i (kapitola
Podrobn
popis
projektu)
karta souladu
projektu s
principy
udržitelné
mobilitv

V še zp sobil ch
u daj

(aspekt kvality:
efektivnost,
hosnodárnost)

V še celkov ch zp sobil ch v dajri je max.
l 200 000 Kč /1 lon realizované cvklostezkv.

5
0 Není relevantní, projekt se adí do aktivity

Bezpečnost dopravy.

. Žádost o
podporuVl še zprlsobil ch v daj je vyšší než 1 200 000 Kč

/l km cyklostezky.
0

Projektp ispěje ke
svedení
cyklodopravy
z komunikací

T káse
cyklodopravy:
C8a,b, C9a,b,
CIOa,b.

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

Projekt p ispěje ke svedení cyklodopravy ze silnice
III. a wšší t ídy a/nebo mís rích komunikací.

l0 0 Není relevantlrí, projekt se adi do aktivity
Bezpečnost dopravy.

Žádost o
podporu
Studie
provediteInost
i (kapitola
Podrobn1
popis
projektu, p íp.
Technické a
techrrologické
ešení

projektu)

Projekt nep ispívá ke svedení cyklodopravy z
pozemní komunikace.

0

Realizace projektu
eší napojení

cyklostezlry nebo
jízdních pruhrl pro
cvklistv na

Realizací projektu dojde k propojení dvou stávajících
komunikací pro cyklisw.

l0 0 Není relevantní, projekt se fudí do aktivity
Bezpečnost dopravy.

. Žáďost o
podporu

. Studie
proveditelnost
i (kapitola

Realizací projektu dojde k napojení
cyklostezky/cyklofrasy na stávající komunikaci pro
cyklis8 z iedné strany cyklostezky/cyklotasy.

5

ffi
aktivita Cyklodoprava
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stávající
komunikaci pro
cyklisty

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

Projekt ne eší napojení cyklostezky/cyklotrasy na
stávající komunikaci pro cyklisty.

0

Podrobn
popis
projektu, p íp.
Technické a
technologické
ešení

projektu)

Projekt (či jeho
část)je realizován
na katastrá]ním

zemí, ve kterém
je budova
mate ské/základní
školy.

základní/mate ská
škola musí b ,t ke
dni podání
Žádosti o podporu
v provozu.

(aspekt kvality:
čelnost,

oot ebnost)

Projekt (či jeho část) je realizován na katastrá]ním
: Lzeml, ve kterém se nachází budova mate ské a/nebo
základní školy.

l0
0 Není relevantní, projekt se adi do aktivity

Bezpečnost dopravy.

Žádost o
podporu
Studie
proveditelnost
i (kapitola
Podrobn
popis
projektu)

Projekt (či jeho část) není realizován na katastrálním
uzemí, ve kterém se nachází budova mate ské a/nebo
zrákladní školy.

0

V še zplisobil ch
v daj

(aspekt kvality:
efektivnost,
hosoodámost)

VÝše zprlsobil ch y daiti ie max. l 000 000 Kč. 5 5 V še zprlsobil ch v dajti na q stavbu
ve ejného osvětlení v obci Bukovina nad
Labem činí l 000 000 Kč (viz Rozpočet
roční v Žádosti o podporu).

. Žádost o
podporuV še zprlsobil ch v. daj je vyšší než l 000 000 Kč. 0

Komunikace pro
pěší

Projekt eší realizaci komunikace pro pěší v trase
pozemní komunikace a/nebo eší zbudování
p echodrvmíst pro p echázení pfipadně zv,íšení

l0
10 Projekt eší v stavbu ve ejného osvětlení

komunikace pro pěší v obci Bukovina nad
o Žádost o

podporu

aktivita Bezpečnost dopravy
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(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

zaberyečeni stávajících a./nebo ve ejné osvětlení
komunikace pro pěší.

Labem (viz Žádost o podporu - Anotace
projektu).

o Studie
proveditelnost
i (kapitola
Podrobn
popis
projektu, p íp.
Technické a
technologické
ešení

oroiektu)

Projekt ne eší realizaci komunikace pro pěší v trase
pozemní komunikace ani ne eší zbudování
p echodrVmíst pro p echázení p ípadně zrn_ šení
zabezpečeni stávajících ani ve ejné osvětlení
komunikace pro pěší.

0

Projekt (čijeho
část) je realizován
v blízkosti budovy
mate ské školy,
základní školy,
obecniho adu,
pošty, kulturního
domu, knihovny,
zdravotniho
st ediska, domova
pro seniory,
domova
s pečovatelskou
službou,
h iště/sportoviště,
stravovacího
zaíizeni

Metry se
zaolvouhlují na
celá čísla dle
matematickych
pravidel.

(aspekt kvality:
čelnost,

pot ebnost)

Projektie realizován max. l00 m od některé
z uveden; ch staveb.

l0
l0 Projekt je realizován maximá|ně l00 metni od

budovy obecního ri adu v obci Bukovina nad
Labem (viz mapa na str. 18 Studie
proveditelnosti). V kap. 2.9,1 je uvedeno, že
část trasy ve ejného osvětleníje ve vzdálenosti
17 m od budovy obecního ri adu.

Žádost o
podporu
Studie
proveditelnost
(kapitola
Podrobny
popis
projektu)

Projekt je realizován více jak 100 m, ale max.200 m
od některé z uveden ch staveb.

5

Projektje realizován od vícejak 200 m od některé
z uveden ch staveb.

0
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Bezbariérovost

(aspekt kvality:
čelnost,

efektivnost)

Projekt eší bezbariéroq p ístup k zastávce
hromadné dopravy, p íp. zbudování bezbariérového
nástupiště a/nebo eší bezbariérovy p ístup k
p echod m nebo místrim pro p echázení.

l0

0 Projekt ne eší bezbariérorn_i p ístup k zastávce
hromadné dopravy, p íp. zbudování
bezbariérového nástupiště ani ne eší
bezbariérov} p ístup k p echodrim nebo
místrim pro p echázení. Projekt je zamě en na
q stavbu ve ejného osvětlení komunikace pro
pěší v obci Bukovina nad Labem (viz Žádost o
podporu - Anotace projektu),

r Žádost o
podporu

o Studie
proveditelnost
i (kapitola
Podrobn
popis
projektu, p íp.
Technické a
technologické
ešení

oroiektu)

Projekt ne eší bezbariéror"_i pfisfup k zastávce
hromadné dopravy, p íp. zbudováLrrí bezbariérového
nástupiště ani ne eší bezbariérorr p ístup k
p echodťrm nebo míst m pro p echázení.

0

aktivita Cyklodoprava
Max. počet bodri: 60
Min. počet bod : 30

aktivita Bezpečnost dopravy
Max. počet bodri: 60
Min. počet bodli: 30

P idělenÝ počet bodri: 50
Žádost splnila/nesBl*ilrvěcné hodnocení.

Jména a p íjmení členri v běrové komise Podpisy členri v běrové komise

pavel kohout

petra vrbatová

Josef Štěpanovsk}

Y/

Ing. Pavel 
Kohout

Digitálně podepsal Ing. 
Pavel Kohout 
Datum: 2020.12.16 10:20:53 
+01'00'

MAS
Zvýraznění

MAS
Zvýraznění



,iliJ,?ilá?: 
t @ 

uleJ6old'u3pJ;H:jTjTiffi3::i:

o^tsu]lslNlt^l | (: fli"fiv)sdob,,,- l ,.*., 
,


