
                         

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

Projekt Parkoviště u Horního nádraží Křenovice 

Datum:  1.2.- 11. 2. 2021, jednání per rollam 

Přítomni: Hodnoticí komise pro projekt – Vladislava Vaněčková, Miroslav Zborovský, Ondřej Buchta 

Pracovníci MAS – Dana Adamcová 

 

Zahájení jednání 
S ohledem na vládní nařízení a opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 probíhalo jednání hodnotící komise 
per rollam. 

Vylosovaní členové hodnotící komise k danému projektu obdrželi 1.2.2021 tento e-mail: 

Dobrý den vážení hodnotitelé, 
na základě Vašeho vyjádření nepodjatosti vůči níže uvedenému projektu a žadateli a na základě Vašich 
časových možností, jste byli vylosováni dle Interních postupů IROP k hodnocení tohoto projektu: 
Žadatel: Obec Křenovice – Název projektu: Parkoviště u Horního nádraží Křenovice – CZV projektu 1 

578 947 Kč  
Vylosovaní hodnotitelé projektu: Miroslav Zborovský, Vladislava Vaněčková, Ondřej Buchta 

 

V příloze Vám proto zasílám potřebné referenční dokumenty pro hodnocení projektu (žádost o podporu, 

studii proveditelnosti, kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility) a kontrolní list, kam na list 
věcné hodnocení prosím zaznamenávejte své hodnocení. Ke každému kritériu je třeba uvést Vámi 
udělený počet bodů a stručné a jasné odůvodnění, na podkladě čeho projekt daný počet bodů získal. 
V rámci komentáře se též doporučuji odkazovat na konkrétní ref. dokument (kapitolu, str.), kde jste 
odpověď na konkrétní kritérium našli. 
Prosím o vypracování Vašeho kontrolního listu a jeho zaslání nejpozději do 7. 2. 2021.  

V případě dřívějšího sesbírání Vašich kontrolních listů, bude urychleno i další jednání. Na podkladě Vámi 
zaslaných kontrolních listů bude vytvořen návrh finálního kontrolního listu (KL) věcného hodnocení pro 
daný projekt, který Vám zašlu i se zápisem k odsouhlasení. Po schválení tohoto finálního KL za hodnotící 
komisi, bude tento list zaslán k odsouhlasení celé Výběrové komisi společně s návrhem seznamu 
doporučených/nedoporučených projektů. 
V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.  

Děkuji. 
S přáním klidného týdne 

 

Ing. Dana Adamcová 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. 
Hrušky 166 

683 52 Křenovice 

Mobil: +420 732 512 635 

e-mail: adamcova@slavkovskebojiste.cz 

www.slavkovskebojiste.cz 

Jsme zapojeni do iniciativy Milion ovocných stromů pro krajinu, pojďte do toho s námi.  
 

   Prosím netiskněte tento e-mail, pokud to není nutné. 
 

mailto:adamcova@slavkovskebojiste.cz
http://www.slavkovskebojiste.cz/


                         
Všichni vylosovaní hodnotitelé následně do 8. 2. zaslali své vyplněné kontrolní listy.  
Hodnotitel 1 – Vladislava Vaněčková 

Hodnotitel 2 – Miroslav Zborovský 

Hodnotitel 3 – Ondřej Buchta 

 

Číslo Název kritéria 
Referenční 
dokument 

Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body) Hod.1 Hod.2 Hod.3 

Aritmet. 

průměr 

1. 

Přestup mezi druhy 
veřejné dopravy 

 

(posuzováno k datu 
podání žádosti o podporu) 

 

(Aspekt účelnosti) 

Žádost o 

podporu, Studie 

proveditelnosti 

Projekt je navržen v přímé vazbě na přestupní uzel 
umožňující přestup mezi dvěma druhy veřejné 
hromadné dopravy (železniční, regionální 
autobusová, městská autobusová). 10 bodů 

10 10 10 10 

Projekt není v místě přestupu mezi více druhy 

veřejné hromadné dopravy (železniční, regionální 
autobusová, městská autobusová). 0 bodů 

2. 

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. 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  

3. 

Parkovací místa pro 
kola 

 

(posuzováno k datu 
podání žádosti o podporu) 

 

(Aspekt efektivnosti a 

hospodárnosti) 

Žádost o 
podporu, Studie 

proveditelnosti 

Projekt zahrnuje realizaci 6 a více parkovacích 
stání pro kola. 

10 bodů 

10 10 10 10 

 

Projekt zahrnuje realizaci 1 - 5 parkovacích stání 
pro kola. 

5 bodů  

Projekt nezahrnuje realizaci parkovacích stání pro 
kola. 

0 bodů  



                         

4. 

Vazba na přestupní 
uzel/stanici/zastávku 

veřejné hromadné 
dopravy 

 

(posuzováno k datu 

podání žádosti o podporu) 
 

(Aspekt účelnosti) 
Relevantní pro aktivitu 

Terminály 

Žádost o 
podporu, Studie 

proveditelnosti 

Projekt se týká přestupního uzlu/stanice/zastávky 
veřejné hromadné dopravy, která navazuje na 
dopravu do minimálně 5 dalších obcí (mimo obec 

realizace), kdy se nemusí jednat o obce z území 
MAS 

10 bodů 

NR NR NR NR 

 

Projekt se týká přestupního uzlu/stanice/zastávky 
veřejné hromadné dopravy, která navazuje na 
dopravu do maximálně 4 dalších obcí (mimo obec 
realizace), kdy se nemusí jednat o obce z území 
MAS. 

5 bodů  

5. 

Počet vytvořených 
parkovacích míst 

(posuzováno k datu 
podání žádosti o podporu) 

 

(Aspekt efektivnosti a 

potřebnosti) 
Relevantní pro aktivitu 
Samostatné parkovací 

systémy 

Žádost o 
podporu, Studie 

proveditelnosti 

Projekt vytváří 10 a více nových parkovacích míst 
pro vozidla a motocykly. 

10 bodů 

10 10 10 10 

 

Projekt vytváří max. 9 parkovacích míst pro vozidla 
a motocykly. 

5 bodů  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
Hodnotitelé v rámci svých kontrolních listů zaslali tato zdůvodnění kritérií: 

Číslo Název kritéria 
Hod.1 Hod.2 Hod.3 

1. 

Přestup mezi druhy veřejné 
dopravy 

 

(posuzováno k datu podání žádosti o 
podporu) 

 

(Aspekt účelnosti) 

Projekt je navržen v přímé vazbě na 
přestup mezi železniční a regionální 

autobusovou dopravou. (Studie 

proveditelnosti, str. 8, žádost o podporu, 
str. 1,3-4) 

V žádosti i dalších podkladech je 
několikrát zmíněno, že projekt je 

navržen v přímé vazbě na přestupní 
uzel umožňující přestup mezi dvěma 

druhy veřejné hromadné dopravy 

Projekt parkoviště je v přímé vazbě na 
železniční 260 Česká Třebová – Brno – 

Vyškov na Moravě. Staví zde vlaky linky S2 a 
na autobusové zastávce umístěné před 

budovou nádraží také autobusy linky 620 

Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou – 

Křenovice, která je součástí Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje. 
Lze najít v dokumentu žádosti o podporu - 

str.1, 4, 5 a ve studii proveditelnosti - str. 8, 

11, 12, 19.  

2. 

Strategický rozvojový dokument 
obce 

 

(aktuální ke dni podání žádosti o 
podporu) 

 

(Aspekt potřebnosti a účelnosti) 
Žadatel uvádí, že obec Křenovice má 

strategický rozvojový dokument a že projekt 
v něm je obsažen (Karta souladu str. 3, 

Studie proveditelnosti str. 34) 

V kartě souladu je na str.3 uvedeno, 
že projekt je v souladu se 

Strategickým plánem rozvoje obce 
Křenovice – 2012–2020 

Jak je uvedeno v kartě souladu 1, str.3 

Projekt je v souladu se Strategickým plánem 
rozvoje obce Křenovice – 2012–2020, také 

též se Strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště 

pro období 2014–2020. Ve studii 

proveditelnosti str34 se uvádí, že projekt 
„Parkoviště u Horního nádraží Křenovice“ je 

zařazen do Programu rozvoje obce 

Křenovice 2012-2020 a při tvorbě rozpočtu 
a rozpočtových výhledů se s ním 

dlouhodobě počítá. 

 

 

 

3. 

Parkovací místa pro kola 

 

(posuzováno k datu podání žádosti o 
podporu) 

 

(Aspekt efektivnosti a 

hospodárnosti) 

Projekt zahrnuje 10 parkovacích stání pro 
kola (Žádost o podporu, str. 19-20, Studie 

proveditelnosti, str. 25) 

V žádosti je na str. 19 uvedeno, že v 
rámci projektu bude v prostoru 

parkoviště vybudováno 10 
parkovacích míst pro jízdní kola. 

Žadatel se zavazuje k vybudování 10 
parkovacích místo pro kola v žádosti o 

podporu na straně 4 a 19, taktéž ve studii 
proveditelnosti na stranách 8,12,18,25 a 31. 

 

 

 



                         

4. 

Vazba na přestupní 
uzel/stanici/zastávku veřejné 

hromadné dopravy 

 

(posuzováno k datu podání žádosti o 

podporu) 

 

(Aspekt účelnosti) 
Relevantní pro aktivitu Terminály nerelevantní Kriterium je nerelevantní 

Kritérium není relevantní, není zaměřen na 
rekonstrukci, modernizaci a výstavbu 

terminálů jako významných přestupních 
uzlů veřejné dopravy. Jak lze dohledat ve 
studii proveditelnosti na straně 18 a 11. 

 

 

5. 

Počet vytvořených parkovacích 
míst 

(posuzováno k datu podání žádosti o 
podporu) 

 

(Aspekt efektivnosti a 

potřebnosti) 
Relevantní pro aktivitu 

Samostatné parkovací systémy 

Projekt vytváří 23+2 parkovacích míst pro 
vozidla a motocykly. (Žádost o podporu, 

str. 19, studie proveditelnosti str. 11) 

V žádosti na straně 19 je uvedeno, že 
výsledkem realizace projektu bude 25 

parkovacích míst.   

Žadatel se zavazuje, k vybudování 23 
parkovacích míst pro auta + 2 místa pro ZTP , 

v žádosti o podporu na straně 4 a 19, taktéž 
ve studii proveditelnosti na stranách 8,11,18 

a 30. 

 

 
 

Na základě zaslaných kontrolních listů hodnotiteli, bylo do finálního kontrolního listu kanceláří MAS navrženo odůvodnění kritérií, jež je výše zaznačeno červeně. 



                         

Navržený finální kontrolní list byl následně zaslán ke schválení hodnotitelům s hlasováním o schválení 
tohoto návrhu kontrolního listu. 

Znění tohoto e-mailu bylo odesláno 9.2.2021 s textem: 

 

Vážení hodnotitelé, 
děkuji za zaslání Vašich kontrolních listů. Na jejich podkladě si Vám dovoluji zaslat návrh 
finálního kontrolního listu k odsouhlasení. Všichni hodnotitelé se shodli na uděleném počtu bodů 
u každého kritéria a kancelář MAS na základě komentářů k hodnocení vybrala nejadekvátnější 
odůvodnění přidělených bodů.  
Hlasování:  
Usnesení č. 1:  
Hodnotící komise souhlasí s návrhem finálního kontrolního listu, prohlašuje ho za finální verzi 
hodnocení pro projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016013 a doporučuje projekt k podpoře. 

Hlasování:      PRO -    

PROTI -     

ZDRŽEL SE - 
Po Vaší reakci k hlasování Vám zašlu k připomínkám výsledný zápis z jednání hodnotící komise. 
Prosím své vyjádření k hlasování zašlete nejpozději do 11.2.2021. 

Děkuji. 
S přáním klidného dne 

 

Ing. Dana Adamcová 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. 
Hrušky 166 

683 52 Křenovice 

Mobil: +420 732 512 635 

e-mail: adamcova@slavkovskebojiste.cz 

www.slavkovskebojiste.cz 

Jsme zapojeni do iniciativy Milion ovocných stromů pro krajinu, pojďte do toho s námi.  
 

   Prosím netiskněte tento e-mail, pokud to není nutné. 
 

 

 

Na e-mail poslali svoji odpověď 3 hodnotitelé ze 3: Vladislava Vaněčková, Miroslav Zborovský, 
Ondřej Buchta 

- emaily jsou uloženy jako příloha zápisu v kanceláři MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Dle zaslaného emailu probíhalo hlasování k danému usnesení následovně: 
Hlasování per rollam pro usnesení č. 1: 
Hodnotící komise souhlasí s návrhem finálního kontrolního listu, prohlašuje ho za finální verzi 
hodnocení pro projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016013 a doporučuje projekt k podpoře. 

usnesení č. 1: PRO - 3     PROTI - 0      ZDRŽEL SE -0 

 

 

mailto:adamcova@slavkovskebojiste.cz
http://www.slavkovskebojiste.cz/



