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KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ  

Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury 

Název kritéria 
Funkce 
kritéria 

Aspekt 
kvality 

Popis kritéria Hodnocení Body Referenční dokument 
Odůvod-

nění 

1. 
Délka nově vybudované 
cyklostezky. 

hodnoticí 
Účelnost 
Potřebnost 

Kritérium posuzuje délku nově 
vybudované cyklostezky (v m). 

Bude vybudováno 1 800 m nové cyklostezky a 
více.  

10 

 žádost o podporu, 
 studie proveditelnosti 

ANO 

Bude vybudováno 1 401–1 799 m nové 
cyklostezky- 

8 

Bude vybudováno max. 1 400 m nové cyklostezky. 6 

Předmětem projektu není nová výstavba 
cyklostezky.  

NR 

2. 
Délka zrekonstruované 
cyklostezky. 

hodnoticí 
Účelnost 
Potřebnost 

Kritérium posuzuje délku 
zrekonstruované cyklostezky 
(v m). 

Bude zrekonstruováno 2 100 m cyklostezky a více.  10 

 žádost o podporu, 
 studie proveditelnosti 

ANO 

Bude zrekonstruováno 1 601–2 099 m cyklostezky.  8 

Bude zrekonstruováno max. 1 600 m cyklostezky. 6 

Předmětem projektu není rekonstrukce 
cyklostezky.  

NR 

3. 

Projekt zahrnuje realizaci nových 
pevných parkovacích míst pro 
kola v maximální vzdálenosti 50 
m od cyklostezky. 

hodnoticí Efektivnost 

Kritérium posuzuje, zda v rámci 
projektu dojde v maximální 
vzdálenosti 50 m od 
cyklostezky k vybudování 
nových pevných parkovacích 
míst pro kola. 

Bude vybudováno 4 a více parkovacích míst pro 
kola. 

10 

 žádost o podporu, 
 studie proveditelnosti, 
 projektová 
dokumentace 

ANO Bude vybudováno 1–3 parkovací místa pro kola.                    5 

Nebude vybudováno žádné parkovací místo pro 
kola. 

0 



4. 

Součástí projektu jsou úpravy 
venkovního prostranství ve 
vazbě na budování drobné 
infrastruktury (typy drobné 
infrastruktury jsou: odpočívadlo, 
lavička, stolek, odpadkový koš, 
informační tabule, přístřešek pro 
kola, osvětlení).  

hodnoticí 
Účelnost 
Efektivnost 

Kritérium posuzuje, zda 
součástí projektu jsou úpravy 
venkovního prostranství ve 
vazbě na budování drobné 
infrastruktury.  

Do projektu jsou zahrnuty 2 a více typů drobné 
infrastruktury. 

10 

 žádost o podporu,      
 studie proveditelnosti,   
 projektová 
dokumentace 

ANO 
Do projektu je zahrnut 1 typ drobné 
infrastruktury.  

5 

Do projektu není zahrnut žádný typ drobné 
infrastruktury.  

0 

5. 
Počet kusů drobné 
infrastruktury.  

hodnoticí Efektivnost 
Kritérium posuzuje celkové 
množství vybudované drobné 
infastruktury (v ks). 

Bude vybudováno 5 a více kusů drobné 
infrastruktury. 

9 

 
 studie proveditelnosti,   
 projektová 
dokumentace    
 žádost o podporu 

ANO 

Bude vybudováno 3 – 4 kusů drobné 
infrastruktury. 

5 

Bude vybudováno 1 – 2 kusů drobné 
infrastruktury. 

3 

Bude vybudováno 0 kusů drobné infrastruktury. 0 

6. 
Velikost obce, ve které se  
daný projekt realizuje. 

hodnoticí 
Účelnost  
Potřebnost 

Kritérium posuzuje velikost 
obce, v níž se projekt bude 
realizovat. Velikost obce je 
počítána v součtu všech jejích 
místních částí a to k 1. 1. roku, 
ve kterém je žádost o dotaci 
podána. 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 
max. 500 obyvatel.                                                         

20 

 žádost o podporu,  
 Počet obyvatel 
v obcích – k 1. 1. 2018 
(www.czso.cz)   

ANO 
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 
501–1 000 obyvatel. 

16 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1 
001 obyvatel a více. 

12 

7. 
V rámci projektu bude vynaložen 
určitý podíl způsobilých výdajů 
projektu na vegetační úpravy 

hodnoticí Efektivnost 

Kritérium posuzuje, zda bude 
určitý podíl způsobilých výdajů 
projektu vynaložen na 
vegetační úpravy 

Výše vynaložených způsobilých výdajů projektu na 
vegetační úpravy bude 10–15% z celkových 
způsobilých výdajů.  

6 
 studie proveditelnosti, 
 rozpočet projektu 

ANO 

http://www.czso.cz/


 

Maximální počet bodů, které může žádost o podporu obdržet, je 80 bodů. 

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, získá-li minimálně 40 bodů.  

 

nezpevněných pozemků 
dotčených stavbou. 
(Výše vynaložených způsobilých 

výdajů se vypočítá ze 

způsobilých výdajů na hlavní 

aktivity projektu.) 

nezpevněných pozemků 
dotčených stavbou.  

Výše vynaložených způsobilých výdajů projektu na 
vegetační úpravy bude 5–9% z celkových 
způsobilých výdajů.  

4 

Výše vynaložených způsobilých výdajů projektu na 
vegetační úpravy bude 1–4% z celkových 
způsobilých výdajů.  

2 

Výše vynaložených způsobilých výdajů projektu na 
vegetační úpravy bude menší než 1% nebo větší 
než 15%. 

0 

8. 
Projekt řeší veřejné osvětlení 
cyklostezky 

hodnoticí 
Účelnost 
Potřebnost 

Kritérium posuzuje, zda bude 
v rámci projektu řešeno 
veřejné osvětlené cyklostezky.  

Projekt řeší veřejné osvětlení cyklostezky. 5  žádost o podporu, 
 studie proveditelnosti,   
 projektová 
dokumentace 

ANO 

Projekt neřeší veřejné osvětlení cyklostezky.  0 


