
Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)
Přidělené hodnocení Odůvodnění

0-500 obyvatel 20

501 - 2000 obyvatel 15

2001 a více obyvatel 10 10 5661 obyvatel

silnice II. třídy a vyšší 20 20

II/304

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Úpici revitalizací stávajícího

Číslo výzvy MAS: 3.

Kontrolní list pro věcné hodnocení - Aktivita Bezpečnost a udržitelnost dopravy

Název MAS: Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Název výzvy MAS: MAS KJH - IROP - BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY

2

Platnost od: 29.02.2020

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013532

Žadatel: Město Úpice

1
Počet obyvatel obce/města, ve které 
se daný projekt realizuje (k 
31.12.2018)(aspekt Potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (Podrobný popis 
projektu, kap.2)

Název výzvy ŘO IROP: BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Číslo výzvy ŘO IROP: 53.



silnice III. třídy 10

místní komunikace nebo se nejedná o realizaci chodníku 0

Novou výstavbu
10

Rekonstrukci nebo modernizaci
5 5 rekonstrukce a modernizace

Nejedná se o realizaci chodníku
0

V rámci projektu jsou řešeny další prvky zvyšující bezpečnost pěší dopravy (viz. Specifická pravidla 
pro SCLLD - výzva 53, kap. 3.4. Bezpečnost dopravy, odst. 3.4.5. Způsobilé výdaje)

15 15 přechody pro chodce včetně nasvícení

V rámci projektu je pouze realizovaná bezbariérová výstavba nebo rekonstrukce chodníků a pásů 
pro chodce.
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Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Datum a místo konání hodnotící komise:

 Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (ANO x NE)

Složení komise:

Jméno a příjmení: Vladimír Diblík

Jméno a příjmení: Vladimíra Pátková

Jméno a příjmení: Vladimír Provazník

Celkový počet bodů udělených hodnotící komisí:

Maximální možný počet bodů:

Výstavba/rekonstrukce/
modernizace chodníků.
 Jedná se o:(aspekt Proveditelnosti, 
potřebnosti)

3 Projektová dokumentace

4
Realizace prvků zvyšujících 
bezpečnost pěší dopravy (aspekt 
Účelnosti a Potřebnosti)

Studie proveditelnosti (Výstupy 
projektu, kap. 7)

Minimální počet bodů potřebný pro splnění podmínek věcného hodnocení: 

Kvalita - chodník slouží ke svedení 
pěší dopravy z pozemních 
komunikací, které jsou kategorie:
(aspekt Účelnosti)

Studie proveditelnosti (Podrobný 
popis projektu, kap. 2), Projektová 
dokumentace


