
Platnost od: 24. 11. 2020

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost 15.10.2019

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Území ORP, na němž se realizuje projekt, má 25 001 

- 50 000 obyvatel. Hodnotitel, v případě neuvedení 

v dokumentu, si tuto informaci vyhledá na 

webových stránkách ČSÚ.

5 bodů

Území ORP, na němž se realizuje projekt, má 50 001 

a více obyvatel. Hodnotitel, v případě neuvedení v 

dokumentu, si tuto informaci vyhledá na webových 

stránkách ČSÚ.

2 body

Územní studie krajiny bude vytvořena pro území s 

rozlohou nad 200 km².
5 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 10 bodů. Maximální počet bodů je 20.

20

Podpisy 

přítomných 

členů 

hodnotící 

komise:

Datum a místo konání hodnotící komise: 15.-19.1. 2021 jednání hodnotící komise per rollam

Jméno a podpis zapisovatele: Dana Adamcová

10

Území s rozšířenou působností Slavkov u Brna zahrnuje 

plochu 157,7 km2. Viz žádost str. 16 Popis hodnoty: Plocha 

území obce s rozšížřenou působností je 15770 ha .. (v 

přepočtu 157,7 km2).  Dále - Podklady pro hodnocení 

žádosti str. 5: 3. podrobný popis projektu - Řešené území: 

157,700 km2

Celkový počet bodů

Složení komise:
Závěrečné vyjádření komise (komise doporučuje/nedoporučuje projekt k 

podpoře)

Jméno a příjmení: Regina Kokešová

komise doporučuje projekt k podpoře

Jméno a příjmení: Lenka Štěpánková

Jméno a příjmení: Zdeněk Vykoukal

2.

Rozloha řešeného území (km ²)

(ke dni podání žádosti o podporu)

(Aspekt účelnosti a hospodárnosti)

Žádost o podporu, Podklady pro 

hodnocení

Územní studie krajiny bude vytvořena pro území s 

rozlohou do 200 km² včetně.
10 bodů

Podklady pro hodnocení

Území ORP, na němž se realizuje projekt, má do 25 

000 obyvatel včetně. Hodnotitel, v případě 

neuvedení v dokumentu, si tuto informaci vyhledá 

na webových stránkách ČSÚ.

10 bodů

10

Do ORP Slavkov u Brna spadá 18 obcí, v nichž žije 24 027 

obyvatel. Uvedeno v Žádosti o podporu na str. 17 a v 

Podkladech pro hodnocení žádosti o podporu na str. 5. 

Ověřeno v dokumentu ČSÚ "Vybrané údaje za správní 

obvody ORP".

Název projektu: Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0015948

Žadatel: Město Slavkov u Brna

SC 3.3 - Dokumenty územního rozvoje

1.

Počet obyvatel SO ORP, ve kterém se daný projekt realizuje

(posuzováno dle dat ČSÚ ke dni 31. 12. 2019)

(Pro určení počtu obyvatel je považován za závazný ČSÚ: Vybrané údaje za správní 

obvody ORP - odkaz na dokument: 

https://www.czso.cz/documents/11280/17803643/vu01.xlsx/3a72d5bf-e43d-4616-

87e5-f7b8c2a7ab3f?version=1.19)

(Aspekt efektivnosti a potřebnosti)

Číslo výzvy ŘO: 45.

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 6.1.1 Tvorba územních studií Integrované strategie MAS Slavkovské bojiště, z.s

Název výzvy MAS: 17.výzva MAS Slavkovské bojiště-IROP-Územní studie krajiny

Číslo výzvy MAS: 020/06_16_058/CLLD_17_03_001

Název výzvy ŘO: Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 6.11.2019
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