
                         

Zápis z hodnoticí komise MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Projekt Cyklostezka Rašovice-Křižanovice  

Datum:  4. 8. 2020 16:00, Obecní úřad obce Hrušky 

Přítomni: Hodnoticí komise pro projekt – Regina Kokešová, Jitka Schovancová, Miroslav Zborovský 

Pracovníci MAS – Dana Adamcová, Hana Tomanová 

 

Zahájení, základní informace 

Jednání hodnoticí komise zahájila Dana Adamcová a přivítala přítomné členy hodnoticí komise.  Vysvětlila 

hodnotitelům, že na základě jimi zpracovaného hodnocení daného projektu se bude nyní zpracovávat finální 
kontrolní list, který následně půjde ke schválení Výběrové komisi, a na základě kterého se bude sestavovat 

seznam doporučených/nedoporučených projektů k financování v rámci každé výzvy. 
 

 

Hodnotitel 1 – Regina Kokešová 

Hodnotitel 2 – Jitka Schovancová 

Hodnotitel 3 – Miroslav Zborovský



                         

Číslo Název kritéria 
Referenční 
dokument 

Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body) 

Hod.1 Hod.2 Hod. 3 
Aritmetický 

průměr 

1. 

Předmětem projektu je 
výstavba cyklostezky nebo 

realizace liniového 
opatření pro cyklisty  

 

(Aspekt efektivnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 
dokumentace 

V celkové délce větší než 2 km.  10 bodů 

5 5 5 5 

V celkové délce větší než 0,5 km do 2 km včetně. 5 bodů 

V celkové délce do 0,5 km včetně. 0 bodů 

2. 

Liniová stavba navazuje na 
stávající síť liniové 

infrastruktury pro cyklisty  

 

(Aspekt potřebnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Studie 

proveditelnosti 

Projekt navazuje na stávající síť značených 
cyklotras. 

10 bodů 

10 10 10 10 

Projekt nenavazuje na žádnou stávající síť 
liniové infrastruktury pro cyklisty. 0 bodů 

3. 

Strategický rozvojový 
dokument obce 

(aktuální ke dni podání 
žádosti o podporu) 

(Aspekt potřebnosti a 
účelnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Strategický 
rozvojový 
dokument 

obce,  Karta 

souladu 

projektu s 

principy 

udržitelné 
mobility 

Žadatel popsal, že má obec, ve které se projekt 
uskuteční, Strategický rozvojový dokument a 
uvedl, že je v něm obsažen tento projekt 
(alespoň jedna z obcí zapojených v projektu) 

10 bodů 

10 10 10 10 Žadatel nepopsal, že má obec, ve které se 
projekt uskuteční, Strategický rozvojový 
dokument a neuvedl, že je v něm obsažen tento 
projekt nebo žadatel popsal, že projekt není 
obsažen v uvedeném strategickém dokumentu 
nebo žadatel uvedl, že obec nemá zpracován 
Strategický rozvojový dokument. 

0 bodů 



                         

4. 

Spolupráce obcí v rámci 
projektu 

 

(Aspekt efektivnosti a 

potřebnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Smlouva o 

spolupráci 

V rámci projektu spolupracuje dvě a více obcí. 

10 bodů 10 10 10 10 

Projekt řeší vybudování cyklostezky pouze na 

území jedné obce. 
5 bodů 

 

 

Projekt získal na základě hodnocení hodnotitelů 35 z celkových 40 bodů. 
 

 

 

Hodnotitelé se shodli na těchto komentářích k jednotlivým kritériím: 

Číslo Název kritéria Komentář k hodnocení 

1. 

Předmětem projektu je výstavba cyklostezky 
nebo realizace liniového opatření pro 

cyklisty  

 

(Aspekt efektivnosti) 

Výsledkem projektu bude nová cyklostezka o celkové délce 1,153 km, která propojí obce Rašovice a 
Křižanovice. Viz např. Studie proveditelnosti str. 10, souhrnná tech. zpráva str. 8, žádost str. 4 

2. 

Liniová stavba navazuje na stávající síť 
liniové infrastruktury pro cyklisty  

 

(Aspekt potřebnosti) 

Ve studii proveditelnosti je na straně 22 uvedeno, že stavební objekty pozemních komunikací jsou 
trasovány v návaznosti na existující dopravní infrastrukturu. Ve Studii proveditelnosti je uvedeno, 
že v Křižanovicích je vzdálenost od konce nové cyklostezky po existující značenou cyklotrasu 5098 

cca 600 metrů, v Rašovicích 250 metrů. Propojení s těmito cyklotrasami bude prostřednictvím 
místních komunikací. 



                         

3. 

Strategický rozvojový dokument obce 

(aktuální ke dni podání žádosti o podporu) 

(Aspekt potřebnosti a účelnosti) 

V Kartě souladu je uvedeno, že obě obce (tj. Křižanovice i Rašovice) mají ve svých strategických 

rozvojových dokumentech obsažen projekt vybudování cyklostezky. Konkrétně obec Rašovice: 
Program rozvoje obce Rašovice 2016–2022, www.obecrasovice.cz,  

Opatření 1.2 Zlepšení dopravní infrastruktury a bezpečnosti obce – Vybudování cyklostezky směr 
Křižanovice. 

4. 

Spolupráce obcí v rámci projektu 

 

(Aspekt efektivnosti a potřebnosti) 

V rámci projektu spolupracují obce Rašovice a Křižanovice. Cyklostezka řeší tedy propojení dvou 
obcí, kdy mezi těmito obcemi byla podepsána Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci. 

Žadatel tuto skutečnost popisuje na několika místech projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




