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Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení – Plánování 

Kritéria věcného hodnocení 

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

1. 
Dopad územní studie na katastrálních 
území obcí 

Žádost o podporu, záložka Cíl 
projektu a Popis klíčových 
aktivit 

Územní studie má dopad na 3 a více katastrální území 
nebo jejich části. 

12 bodů 

Územní studie má dopad na 2 katastrální území nebo 
jejich části. 

8 bodů 

Územní studie má dopad jedno katastrální  
území nebo jeho část. 

4 bodů 

2a) 

Územní studie, zaměřené na veřejnou 
infrastrukturu a územní studie, zaměřené 
na veřejná prostranství, musí splňovat 
alespoň jedno z těchto kritérií: 

- územní studie ORP je zpracovaná 
na vazbě na TEN-T nebo na 
záměry vyplývající z PÚR na území 
správního obvodu ORP; 

- územní studie ORP je zpracovaná 
na akci veřejné dopravní 
infrastruktury ve vazbě na TEN-T 
nebo na záměry vyplývající z PÚR 
na území správního obvodu ORP; 

- územní studie ORP je zpracovaná 
na veřejná prostranství, v souladu 

Žádost o podporu 
Podklady pro hodnocení 

Zaměření územní studie, zaměřené na veřejnou 
infrastrukturu, odpovídá minimálně jednomu ze 
tří uvedených kritérií. 

10 bodů 

Zaměření územní studie, zaměřené na veřejnou 
infrastrukturu, neodpovídá žádnému ze tří uvedených 
kritérií.  

0 bodů 
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s územními plány pro vybrané 
území správního obvodu ORP.  

Kritérium je relevantní pro územní studie, 
zaměřené na veřejnou infrastrukturu a 
územní studie, zaměřené na veřejná 
prostranství. 

2b) 

Územní studie, zaměřené na řešení 
krajiny, musí splňovat kritérium: 

- územní studie řeší krajinu 
podrobně ve všech souvislostech 
ve vazbě na zelenou 
infrastrukturu, Adaptační strategii 
EU, protipovodňovou ochranu a 
Evropskou úmluvu o krajině na 
území správního obvodu ORP. 

Kritérium je relevantní pro územní studie, 
zaměřené na řešení krajiny.  

Žádost o podporu 
Podklady pro hodnocení 

Zaměření územní studie, zaměřené na řešení krajiny, 
odpovídá kritériu. 

10 bodů 

Zaměření územní studie, zaměřené na řešení krajiny, 
neodpovídá kritériu. 

0 bodů 

 

Počet bodů pro splnění věcného hodnocení: 

Minimální počet bodů: 11 

Maximální počet bodů: 22 


