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Zápis z jednání Pracovní skupiny ŘV ITI OA č. 4 „MOBILITA“ 
 
 
Termín, místo a čas jednání pracovní skupiny:  
1. 12. 2022, zasedací místnost odboru dotačních projektů, Magistrát města Olomouce, 10:00 
hod. 
 
Přítomni: 
Členové PS dle prezenční listiny.  
 
Usnášeníschopnost a střet zájmů: 
Na jednání PS je přítomno 7 členů z celkem 9 členů, PS je usnášeníschopná. 
 
Jednání PS zahájil tematický koordinátor ITI OA, Dr. Petr Kladivo, a vyzval přítomné členy, 
aby zvolili ověřovatele zápisu. 
 
Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen: Ing. Michal Obrusník 
PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL:0 
 
 
Obsah jednání: 
 

− Představení role pracovní skupiny při implementaci ISg 2021-2027,  
− Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 6. výzvy k předkládání 

strategických projektů do programových rámců – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ 
VOZIDLA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU (SC 6.1). 

− Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 7. výzvy k předkládání 
strategických projektů do programových rámců – INFRASTRUKTURA PRO 
CYKLISTICKOU DOPRAVU (SC 6.1). 

 
Představení role pracovní skupiny při implementaci ISg 2021-2027 
V úvodní, seznamovací, prezentaci pro členy pracovních skupin představil Ing. Vlastimil 
Mikulášek, metodik ITI, rozdělení integrované územní strategie Olomoucké aglomerace 
2021-2027 na koncepční část a programové rámce. Součástí programových rámců je 
seznam strategických projektů. Programové rámce, vč. seznamu strategických projektů bude 
schvalovat Zastupitelstvo města Olomouce v březnu 2023. Následně do podrobností vysvětlil 
postup pro předkládání strategických projektů do výzev nositele ITI a jejich hodnocení. 
Následovala diskuze a upřesnění role členů pracovních skupin. 
 
 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 6. výzvy k předkládání 
strategických projektů do programových rámců – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ 
VOZIDLA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU (SC 6.1). 
 
Tematický koordinátor zaslal členům PS podklady k hodnocení strategických projektů, tj. 
textaci výzvy, projektové záměry vč. příloh a kontrolní listy k hodnotícím kritériím dne 
30. 11. 2022.  
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Informace o výzvě a představení příslušné části integrované strategie tematickým koordinátorem 
Číslo výzvy nositele ITI: 6 
Opatření integrované strategie: 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury 
Operační program: Integrovaný regionální operační program 
Druh výzvy: kolová 
Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI: 

3. 11. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas zahájení příjmu 
projektových záměrů: 

3. 11. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů: 

18. 11. 2022, 24:00 hod.  

 
Informace o předložených projektových záměrech: 
 
Do výzvy č. 6 byl podán celkem 1 projektový záměr: 
 
 
Projekt č. 1: Projekt „Obnova vozového parku DPMO a.s. – pořízení elektrických autobusů“ (žadatel:  
Dopravní podnik města Olomouce, a.s) 
 
 
Tematický koordinátor, Dr. Petr Kladivo, provedl hodnocení formálních náležitostí předloženého 
strategického projektu. Projekt byl kladně hodnocen u všech kritérií formálních náležitostí a nebyl 
vrácen k přepracování. 
 
Na jednání nebyli přizváni zástupci předkladatele strategického projektu. Tematický koordinátor po 
krátkém představení parametrů výzvy a relevantní části integrované strategie představil projektový 
záměr.  
 
Prezentace projektových záměrů 
 
Tematický koordinátor prezentoval členům PS projektový záměr a zodpověděl jejich dotazy. 
 
Hodnocení kritérií přijatelnosti pracovní skupinou: 
Po důkladném seznámení s projektovým záměrem provedli členové pracovní skupiny hodnocení 
kritérií přijatelnosti dle seznamu kritérií a kontrolních listů výzvy. 
 
Výsledek hodnocení kritérií přijatelnosti pracovní skupinou: 
 
Projekt č. 1: ve všech kritériích ANO 
 
Hlasování pracovní skupiny: 
 
Členové pracovní skupiny následně hlasovali o návrhu usnesení: 
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PS4/2022/12/1  
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Obnova vozového parku DPMO a.s. – pořízení elektrických autobusů 
na seznam strategických projektů programového rámce  

PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Pavel Vychodil. 
 
PS4/2022/12/2 
 
Pracovní skupina po hodnocení kritérií přijatelnosti předloženého strategického projektu 

doporučuje 

návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

 
PRO: 7    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Název projektu Předkladatel 
Návrh pro zařazení na 

seznam SP v PR 
(ANO / NE) 

Obnova vozového parku DPMO a.s. – pořízení 
elektrických autobusů DPMO a.s. ANO 

 
 
 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 7. výzvy k předkládání 
strategických projektů do programových rámců – INFRASTRUKTURA PRO 
CYKLISTICKOU DOPRAVU (SC 6.1). 
 
Tematický koordinátor zaslal členům PS podklady k hodnocení strategických projektů, tj. 
textaci výzvy, projektové záměry vč. příloh a kontrolní listy k hodnotícím kritériím dne 
30. 11. 2022.  
 
Informace o výzvě a představení příslušné části integrované strategie tematickým koordinátorem 
Číslo výzvy nositele ITI: 7 
Opatření integrované strategie: 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury 
Operační program: Integrovaný regionální operační program 
Druh výzvy: kolová 
Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI: 

14. 11. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas zahájení příjmu 
projektových záměrů: 

14. 11. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů: 

29. 11. 2022, 24:00 hod.  

 
Informace o předložených projektových záměrech: 
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Do výzvy č. 7 bylo podáno celkem 10 projektových záměrů: 
 
Projekt č. 1: Projekt „Neředín – Topolany, cyklostezka I. etapa“ (žadatel: Statutární město Olomouc) 
 
Projekt č. 2: Projekt „Cyklostezka Tovární - Římský most“ (žadatel:  Město Hranice) 
 
Projekt č. 3: Projekt „Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka I.etapa“ (žadatel: Statutární město 
Olomouc) 
 
Projekt č. 4: Projekt „Cyklistická komunikace Romže - část I“ (žadatel: Město Konice) 
 
Projekt č. 5: Projekt „Cyklistická komunikace Romže - část II“ (žadatel: Město Konice) 
 
Projekt č. 6: Projekt „Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 v Přerově - I. a III. etapa“ (žadatel: 
Statutární město Přerov). 
 
Projekt č. 7: Projekt „Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek 
Dolní Újezd – Lipník“ (žadatel: Město Lipník nad Bečvou) 
 
Projekt č. 8: Projekt „Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov“ (žadatel: Statutární město 
Prostějov) 
 
Projekt č. 9: Projekt „Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. etapa k.ú. Dolní a Horní Sukolom“ 
(žadatel: Město Uničov) 
 
Projekt č. 10: Projekt „Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k.ú. Nová Dědina“ (žadatel: Město Uničov). 
 
Tematický koordinátor, Dr. Petr Kladivo, provedl hodnocení formálních náležitostí předložených 
strategických projektů. Projekty byly kladně hodnoceny u všech kritérií formálních náležitostí a 
nebyly vráceny k přepracování. 
 
Na jednání nebyli přizváni zástupci předkladatele strategických projektů. Tematický koordinátor po 
krátkém představení parametrů výzvy a relevantní části integrované strategie představil jednotlivé 
projektové záměry.  
 
Prezentace projektových záměrů 
 
Tematický koordinátor prezentoval členům PS jednotlivé projektové záměry a zodpověděl jejich 
dotazy. 
 
Hodnocení kritérií přijatelnosti pracovní skupinou: 
Po důkladném seznámení s projektovými záměry provedli členové pracovní skupiny ke každému 
projektovému záměru hodnocení kritérií přijatelnosti dle seznamu kritérií a kontrolních listů výzvy. 
 
Výsledek hodnocení kritérií přijatelnosti pracovní skupinou: 
 
Projekt č. 1: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 2: ve všech kritériích ANO 
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Projekt č. 3: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 4: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 5: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 6: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 7: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 8: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 9: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 10: ve všech kritériích ANO 
 
Hlasování pracovní skupiny: 
 
Členové pracovní skupiny následně hlasovali o návrhu usnesení: 
 
PS4/2022/12/3  
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Neředín – Topolany, cyklostezka I. etapa na seznam strategických 
projektů programového rámce  

PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Martin Luňáček. 
 
PS4/2022/12/4 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Cyklostezka Tovární - Římský most na seznam strategických projektů 
programového rámce  

PRO: 7    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
PS4/2022/12/5 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka I.etapa na seznam 
strategických projektů programového rámce  

PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Martin Luňáček. 
 
PS4/2022/12/6 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Cyklistická komunikace Romže - část I na seznam strategických 
projektů programového rámce  

PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
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Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Michal Obrusník. 
 
PS4/2022/12/7 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Cyklistická komunikace Romže - část II na seznam strategických 
projektů programového rámce  

PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Michal Obrusník. 
 
PS4/2022/12/8 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 v Přerově - I. a III. etapa na 
seznam strategických projektů programového rámce  

PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Pavel Gala. 
 
PS4/2022/12/9 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - Lipník nad 
Bečvou, úsek Dolní Újezd – Lipník na seznam strategických projektů programového rámce  

PRO: 7    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
PS4/2022/12/10 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov na seznam strategických 
projektů programového rámce  

PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Petr Brückner. 
 
 

PS4/2022/12/11 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. etapa k.ú. Dolní a Horní 
Sukolom na seznam strategických projektů programového rámce  
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PRO: 7    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
PS4/2022/12/12 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k.ú. Nová Dědina na seznam 
strategických projektů programového rámce  

PRO: 7    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
PS4/2022/12/13 
 
Pracovní skupina po hodnocení kritérií přijatelnosti všech předložených strategických projektů 

doporučuje 

návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

 
PRO: 7    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

 

Název projektu Předkladatel 
Návrh pro zařazení na 

seznam SP v PR 
(ANO / NE) 

Neředín – Topolany, cyklostezka I. etapa Statutární město 
Olomouc 

ANO 

Cyklostezka Tovární - Římský most Město Hranice ANO 

Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka 
I.etapa 

Statutární město 
Olomouc 

ANO 

Cyklistická komunikace Romže - část I Město Konice ANO 

Cyklistická komunikace Romže - část II Město Konice ANO 
Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 v 
Přerově - I. a III. etapa 

Statutární město Přerov ANO 

Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký 
Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek Dolní Újezd – 
Lipník 

Město Lipník nad 
Bečvou 

ANO 

Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov 
Statutární město 
Prostějov 

ANO 

Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. etapa 
k.ú. Dolní a Horní Sukolom 

Město Uničov ANO 

Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k.ú. Nová 
Dědina 

Město Uničov ANO 
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V Olomouci dne 1. 12. 2022 
      
 
 Ing. Michal Obrusník 
 ověřovatel zápisu 
  

 
 
 

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


