
 
 

 

 

Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny č. 3 „Rozvoj infrastruktury  
a zlepšení kvality života“ Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro 

přípravu strategie ITI OA 2021-2027 
 

 
Termín, místo a čas jednání pracovní skupiny:  
20. 11. 2019, zasedací místnost odboru dotačních projektů, Magistrát města Olomouce, 14:00 hod. 
 
Přítomni: 
Členové PS dle prezenční listiny.  
 
Usnášeníschopnost: 
Na jednání PS je přítomno 15 členů z celkem 21 členů (viz prezenční listina; Bc. Janků se jednání zúčastnil 
s Dr. Zajíčkovou, Ing. Luňáčka zastoupila Ing. Růžičková), PS je usnášeníschopná.  
 
Jednání PS zahájil tematický koordinátor ITI OA, Dr. Petr Kladivo a vyzval přítomné členy, aby ze svého 
středu zvolili ověřovatele zápisu. 
 
Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen Ing. Pavel Hodulák   
PRO: 15  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  NEHLASOVAL: 0 
 
Program jednání: 

- Představení v pokroku přípravy ČR na programové období 2021-2027 
- Dosavadní průběh přípravy ISg 
- Představení podoby strategických projektů pro ITI 21+ a projektové fiche 

 
Na úvod Ing. Mikulášek seznámil členy pracovní skupiny se stavem přípravy klíčových dokumentů pro nové 
programové období EU21+, a to s Dohodou o partnerství (DoP), Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+ 
(SRR), Návrhem vymezení území (resp. typologií území ČR) pro účely SRR 21+, Akčním plánem SRR a 
Územní dimenzí v operačních programech 2021+ (ÚDOP). Zmínil možnost účasti členů pracovní skupiny 
na plánovaném 7. kulatém stole, pořádaném Ministerstvem pro místní rozvoj dne 6. 12. 2019, který bude 
věnován uvedené problematice. Na závěr svého bloku představil přehled operačních programů pro období 
2021-2027 a k podrobnějšímu okomentování OP Doprava a OP Životní prostředí a Integrovaný regionální 
OP předal slovo dr. Kladivovi.  
 
Ten dále komentoval, co je cílem těchto operačních programů, do jakých cílů politik EU spadají, jejich 
specifické cíle, fondy a klíčové aktivity, jaké zaměření projektů by mělo být v příštím plánovacím období 
podpořeno, finanční aspekty 2021-2027 a harmonogram. Dále se vyjádřil k technické metodice jednotného 
vymezení aglomerací v ČR a k podobě vymezení území Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027.  
 
Území Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 bylo zpracováno ve 3 variantách. Ve 
všech navržených variantách se mimo stávající území ocitají 3 ORP. Konkrétně se jedná o Mohelnici, 
Uničov a Konici. Ve variantě vymezení podle správních obvodů ORP spadá mimo území aglomerace i 
město Hranice. Sekretariát Nositele ITI OA návrh vymezení věcně připomínkoval. Na většinu připomínek 
ale prozatím nebyl brán zřetel. I na základě toho zaslal předseda ŘV ITI OA dopis ministryni pro místní 
rozvoj, aby byly připomínky k vymezení území Olomoucké aglomerace reflektovány. Současně požádal o 
svolání schůzky se zástupci MMR a zhotovitele veřejné zakázky. Vypořádání připomínek bylo rozporováno 
ze strany nositele ITI OA.  
 
Členové pracovní skupiny byli dále informováni o roli pracovních skupin v přípravě ISg 21+ a plánované 
struktuře strategie ITI 21+. Na základě rozhodnutí ŘV ITI OA byly pro přípravu nástroje ITI 21+ vytvořeny 3 
Pracovní skupiny, tento model vycházel ze zkušeností získaných při tvorbě Integrované strategie pro 
současné programové období. Pracovní skupiny byly rozšířeny o zástupce obcí s rozšířenou působností a 
další významné stakeholdery v území.  



 
 

 

 
Dr. Kladivo seznámil členy PS se sběrem projektových fichí, typy strategických projektů a na závěr uvedl, 
že seznam projektů není konečný a předkladatelé mohou posílat další projektové fiche, nejlépe s termínem 
dodání do 29. 11. 2019. Po prezentacích následovala diskuze. 
 
 
Diskuze: 
 
Bc. Macháčková upozornila, že za město Hranice nejsou v seznamu všechny projektové fiche. Projektové 
záměry za město Lipník budou také doplněny. Dr. Kladivo upozornil, že se nesešly projektové fiche 
z Mohelnice. Starosta Mohelnice, Ing. Kuba odpověděl, že fiche posílali a neví, kde se mohly ztratit. 
Pravděpodobně je zaslali pouze v prvním kole. Dále uvedl, že by rádi věděli, jak se vyvine situace s novým 
vymezením.  
 
Dr. Kladivo opět zdůraznil, že seznam je prozatím informativní. Do 30. 11. 2019 by měl odejít na MMR 
seznam za IROP, což by měl být materiál pro další vyjednávání. Ing. Obrusník dodal, že termín pro 
ukončení příjmu projektových fichí by měl být otevřen až do doby než se rozhodne o vymezení území pro 
nové období. 
 
Ing. Kuba položil dotaz, zda už jsou známy podmínky pro oblast cyklostezek. Dr. Kladivo odpověděl, že 
podmínky ještě nebyly blíže specifikovány, ani způsobilost výdajů, ani přesné aktivity. Bc. Kolář dodal, že 
předběžně by se dalo odhadovat, že zaměření v rámci specifického cíle 2.1 zůstane nejspíše podobné jako 
v období stávajícím, ale nově by měly být podpořeny i vybrané cyklostezky a cyklotrasy v opatření IROP 5.2 
– jedná se nejen o dojezd do zaměstnání, ale i o turistické trasy, dálkové a mezinárodní.  
 
Mgr. Sittek se zeptal, zda se v souvislosti s tímto může počítat s cyklostezkou Olomouc – Dub nad 
Moravou. Na to reagoval cyklokoordinátor Olomouckého kraje, Ing. Smítal – odpověděl, že tuto trasu mají v 
krajské koncepci, ale aktivity jednotlivých obcí v tomto úseku zatím nejsou dostatečné. Bc. Kolář doplnil, že 
v rámci ITI obdržely jednu dílčí část Olomouc-Kožušany-Tážaly. Ing. Smítal se zeptal, zda může on jako 
cyklokoordinátor doplňovat jednotlivé fiche, jelikož ví, v jaké fázi se jednotlivé obce nacházejí. Bc. Kolář 
odpověděl, že určitě ano, bylo by to i žádoucí v rámci komplexního řešení.  
 
Ing. Obrusník položil dotaz, zda se plánuje návrat k projektu Cyklostezka Prostějov-Konice, jedná se o 
v minulosti „vytunelovaný“ projekt. Ing. Smítal, odpověděl, že v rámci krajské koncepce, dělali vyhledávací 
studii pro potřeby nového plánovacího období ITI. Z hlediska území je vedení stezky stabilizované, 
projekční příprava jde ale za jednotlivými obcemi. Jsou mu známy prozatím pouze aktivity obcí Bílovice-
Lutotín a možná Stražisko, které vyvíjejí nějaké projektové dokumentace.  Ostatní obce pouze souhlasily 
s vedením stezky, ale neudělala se tam žádná projekční činnost, která by směřovala k tomu, že by teď měly 
být předkládány náměty. Aktivity se tam vyvíjeli, ale jsou hodně vlažné.  
 
Ing. Obrusník položil dotaz, do kdy se má rozhodnout o vymezení území. Dr. Kladivo odpověděl, že 
pravděpodobně do konce roku, bude záležet na vypořádávání připomínek všech aglomerací.  
 
Po ukončení diskuze vyzval dr. Kladivo členy k hlasování o návrhu usnesení PS3/2019/1 a poté ukončil 
jednání. 

Hlasování pracovní skupiny: 
 
PS3/2019/1 
Pracovní skupina PS3 Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života: 
bere na vědomí 
předložené projektové fiche a doporučuje jejich projednání na jednání ŘV ITI OA. 
 
PRO: 15    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  NEHLASOVAL: 0 
 
 



 
 

 

 
V Olomouci dne 20. 11. 2019    
         
 
 

Ing. Pavel Hodulák 
      ověřovatel zápisu 

 
 
 
 

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. 
       tematický koordinátor ITI OA 
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PREZENČNÍ LISTINA 

 
1. jednání Pracovní skupiny č. 3 „Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života“ 

Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro přípravu strategie ITI OA  
2021-2027 

 
dne 20. 11. 2019 

 

 
Jméno a příjmení členů Pracovní skupiny 
Řídicího výboru ITI OA 

Podpis 

1 
Ing. Martin Luňáček – OMLUVEN 
Ing. Monika Růžičková 

ANO 

2 Ing. Roman Švarc ANO 

3 Ing. Martina Cetkovská - 

4 Ing. Jaroslav Chromek - 

5 Ing. Václav Lužný ANO 

6 Ing. Tomáš Navrátil - 

7 Daniel Vitonský - omluven - 

8 Bc. Alena Macháčková ANO 

9 Ing. Pavel Hodulák ANO 

10 Ing. Pavel Kuba ANO 

11 Ing. Miloslav Přikryl ANO 

12 Ing. Michal Obrusník ANO 

13 Ing. Radek Dosoudil ANO 
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14 
Bc. Richard Janků - omluven 
Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. 

ANO 

15 Mgr. Petr Kocourek, MBA ANO 

16 Ing. Pavel Musil ANO 

17 Mgr. Djamila Bekhedda - 

18 Mgr. František Chupík, Ph.D. ANO 

19 Mgr. Štěpán Sittek ANO 

20 Ing. Petr Smítal ANO 

21 Ing. Stanislav Orság - 

   

 

 
Jméno a příjmení ostatních účastníků 
jednání PS 

Podpis 

1 Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. ANO 

2 Bc. Ondřej Lakomý - 

3 Bc. Petr Kolář ANO 

4 Kamila Kubínová  ANO 

5 Ing. Vlastimil Mikulášek  ANO 

6 Ing. Aleš Martinec - 

7   

8   

 


