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Platnost od: 19.11.2021 

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu výzva č. 6 IROP 
Integrované strategie MAS Bojkovska, z.s 

Název výzvy MAS:  6. výzva - MAS Bojkovska, z. s. – IROP - Bezpečná doprava 

Číslo výzvy MAS: 653/06_16_038/CLLD_16_01_131 

Název výzvy ŘO: UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Číslo výzvy ŘO: 53.  

Název projektu: 
 

Registrační číslo projektu: 
 

Žadatel: 
 

Kritéria věcné hodnocení žádosti o podporu 

Číslo Název kritéria/Aspekty kvality  Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body) 

Přidělené 
hodnocení 

Odůvodnění 

1. Technická připravenost projektu 
– stavební povolení 
 
Efektivnost 

Žádost o podporu 
 

Stavební povolení 
nebo souhlas s 
provedením 
ohlášeného 
stavebního záměru 
nebo  
veřejnosprávní 
smlouvu nahrazující 
stavební povolení 
nebo Čestné 
prohlášení žadatele, 

Žadatel má ke dni podání žádosti o 
podporu 
platné pravomocné stavební 
povolení nebo 
souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního 
záměru nebo účinnou 
veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující stavební povolení nebo 
doložil 
Čestné prohlášení, že realizace 
projektu 
nepodléhá stavebnímu řízení 
(ohlášení). 

10 bodů     
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že není vyžadováno 
stavební povolení, 
ohlášení stavby ani 
jiné opatření 
stavebního úřadu  

 

Žadatel nemá ke dni podání žádosti 
o podporu 
platné pravomocné stavební 
povolení nebo 
souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního 
záměru nebo účinnou 
veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující stavební povolení nebo 
nedoložil 
Čestné prohlášení, že realizace 
projektu 
nepodléhá stavebnímu řízení 
(ohlášení). 

0 bodů 

 
Informace pro hodnotitele: Žadatel má/nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo doložil čestné 

prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení). 
 

 

2. Bezbariérové prvky 
 
 
Potřebnost 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti,  

ANO 20 bodů     

NE 0 bodů 

 
Informace pro hodnotitele: Projekt realizuje bezbariérové prvky, které ulehčí pohyb hendikepovaných osob. 
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3. Plocha nově 
vybudovaných/rekonstruovaných 
komunikací pro pěší 
 
Účelnosti 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Projektová dokumentace  

Realizací projektu dojde k 
vybudování 
nových/rekonstruovaných 
chodníků o ploše 
40,01 m2 a více. 

10 bodů     
  

Realizací projektu dojde k 
vybudování 
nových/rekonstruovaných 
komunikací pro 
pěší o ploše 30,01 – 40 m2. 

5 bodů 

Realizací projektu dojde k 
vybudování 
nových/rekonstruovaných 
komunikací pro 
pěší o ploše 0 – 30m2. 

0 bodů 

Informace pro hodnotitele: Plocha nově vybudovaných/rekonstruovaných komunikací pro pěší v součtu různých úsek v m2. 

4. Administrativní připravenost 
projektu - výběrové/zadávací 
řízení 
 
Efektivnost 

Žádost o podporu Výběrové/zadávací řízení je 
ukončeno nebo 
předmětem projektu nejsou 
stavební úpravy. 

10 bodů     

Výběrové/zadávací řízení je 
alespoň 
vyhlášeno. 

5 bodů  
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Výběrové/zadávací řízení dosud 
není 
vyhlášeno. 

0 bodů 

Informace pro hodnotitele: Ukončením výběrového/zadávacího řízení se rozumí podpis smlouvy. 
Vyhlášením výběrového/zadávacího řízení se rozumí odeslání výzvy k podání nabídky alespoň třem uchazečům v 
uzavřené výzvě nebo vyvěšení výzvy na profilu zadavatele, příp. jiným způsobem stanoveným. 

 

 

CELKOVÝ POČET BODŮ: 
 

Minimální bodovou hranici 25 bodů  

Maximální bodovou hranici 50 bodů  

 

Složení Výběrové komise 

Jméno a příjmení: 

  

 Podpisy přítomných členů: 

Závěrečné vyjádření Výběrové komise – 

(žádost o podporu splnila/nesplnila 

podmínky věcného hodnocení): 

Radim Machů   

  

  

Miroslava Chupíková  

Antonín Goňa  

Bohumil Hodulík  
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Jakub Juriga  

Dušan Chovanec  

Anna Chovancová  

 

Místo jednání Výběrové komise: 

 

Datum jednání Výběrové komise: 

 

 


