
 
 

1 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny ŘV ITI OA č. 4 „MOBILITA“ 
 
 
Termín, místo a čas jednání pracovní skupiny:  
20. 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 6 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. 
 
Ověřovatelkou zápisu byla navržena a zvolena: Ing. Monika Růžičková 
PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL:0 
 
 
Obsah jednání: 
 

 Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 8. výzvy k předkládání 

strategických projektů do programových rámců – INFRASTRUKTURA PRO 

BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU (SC 6.1). 

 Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 9. výzvy k předkládání 

strategických projektů do programových rámců – INFRASTRUKTURA 

MĚSTSKÉ DRÁŽNÍ DOPRAVY (RSO 2.8) 

 Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 10. výzvy k 

předkládání strategických projektů do programových rámců – ITS – DOPRAVNÍ 

TELEMATIKA (RSO3.2) 

 
 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 8. výzvy k předkládání 
strategických projektů do programových rámců – INFRASTRUKTURA PRO 
BEZPEČNOU NEMOTOROVOU 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 
19. 12. 2022.  
 
 
Informace o výzvě a představení příslušné části integrované strategie tematickým koordinátorem 

Číslo výzvy nositele ITI: 8 

Opatření integrované strategie: 4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě 

Operační program: Integrovaný regionální operační program 

Druh výzvy: kolová 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI: 

21. 11. 2022, od 10:00 hod. 
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Datum a čas zahájení příjmu 
projektových záměrů: 

21. 11. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů: 

6. 12. 2022, 24:00 hod.  

 
Informace o předložených projektových záměrech: 
 
Do výzvy č. 8 bylo podáno celkem 7 projektových záměrů: 
 
Projekt č. 1: Projekt „Rekonstrukce a vybudování nového chodníku v Drahotuších a rekonstrukce 
chodníku na Třídě ČSA v Hranicích“ (žadatel: Město Hranice) 
 
Projekt č. 2: Projekt „Litovel, Nasobůrky – smíšená stezka podél II/635“ (žadatel:  Město Litovel) 
 
Projekt č. 3: Projekt „Pionýrská - podchod“ (žadatel:  Statutární město Olomouc) 
 
Projekt č. 4: Projekt „Šternberk - chodník Jívavská podél I/46“ (žadatel:  Město Šternberk) 
 
Projekt č. 5: Projekt „Přechody pro chodce na území města Olomouce“ (žadatel:  Statutární město 
Olomouc) 
 
Projekt č. 6: Projekt „Konice - chodník v ulici Zádvoří“ (žadatel:  Město Konice) 
 
Projekt č. 7: Projekt „Havlíčkova, Krapkova - přechody pro chodce“ (žadatel:  Statutární město 
Olomouc) 
 
 
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 předkladatelů strategických projektů. Tematický koordinátor po 
krátkém představení parametrů výzvy a relevantní části integrované strategie představil projektové 
záměry.  
 
Prezentace projektových záměrů 
 
Tematický koordinátor prezentoval členům PS projektové záměry a zodpověděl jejich dotazy. 
 
Hodnocení kritérií přijatelnosti pracovní skupinou: 
Po důkladném seznámení s projektovými záměry 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 
Projekt č. 2: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 3: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 4: ve všech kritériích ANO 
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Projekt č. 5: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 6: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 7: ve všech kritériích ANO 
 
 
Hlasování pracovní skupiny: 
 
Členové pracovní skupiny následně hlasovali o návrhu usnesení: 
 
 
PS4/2022/12/1 4 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Rekonstrukce a vybudování nového chodníku v Drahotuších a 
rekonstrukce chodníku na Třídě ČSA v Hranicích na seznam strategických projektů programového 
rámce  

PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

PS4/2022/12/1 5 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Litovel, Nasobůrky – smíšená stezka podél II/635 na seznam 
strategických projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Mgr. Lubomír Broza. 
 

PS4/2022/12/1 6 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Pionýrská - podchod na seznam strategických projektů programového 
rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
 

PS4/2022/12/1 7 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Šternberk - chodník Jívavská podél I/46 na seznam strategických 
projektů programového rámce  

PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
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PS4/2022/12/1 8 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Přechody pro chodce na území města Olomouce na seznam 
strategických projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
 

PS4/2022/12/1 9 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Konice - chodník v ulici Zádvoří na seznam strategických projektů 
programového rámce  

PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

PS4/2022/12/20 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Havlíčkova, Krapkova - přechody pro chodce na seznam strategických 
projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
 

 
PS4/2022/12/21 
 
Pracovní skupina po hodnocení kritérií přijatelnosti předloženého strategického projektu 

doporučuje 

návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

 
PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Název projektu Předkladatel 
Návrh pro zařazení na 

seznam SP v PR 
(ANO / NE) 

Rekonstrukce a vybudování nového chodníku 

v Drahotuších a rekonstrukce chodníku na 

Třídě ČSA v Hranicích 
Město Hranice ANO 

Litovel, Nasobůrky – smíšená stezka podél 

II/635 Město Litovel ANO 
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Pionýrská - podchod Statutární město 

Olomouc 
ANO 

Šternberk - chodník Jívavská podél I/46 Město Šternberk ANO 

Přechody pro chodce na území města 

Olomouce 
Statutární město 

Olomouc 
ANO 

Konice - chodník v ulici Zádvoří Město Konice ANO 

Havlíčkova, Krapkova - přechody pro chodce Statutární město 

Olomouc 
ANO 

 
 
 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 9. výzvy k předkládání 
strategických projektů do programových rámců – INFRASTRUKTURA MĚSTSKÉ 
DRÁŽNÍ DOPRAVY (RSO 2.8) 
 
Tematický koordinátor zaslal členům PS podklady k hodnocení strategických projektů, tj. 
textaci výzvy, projektové záměry vč. příloh a kontrolní listy k hodnotícím kritériím dne 
19. 12. 2022.  
 
Informace o výzvě a představení příslušné části integrované strategie tematickým koordinátorem 

Číslo výzvy nositele ITI: 9 

Opatření integrované strategie: 4.1.3 Výstavba a modernizace systémů městské a příměstské 
dopravy na drážním principu 

Operační program: Operační program doprava 

Druh výzvy: kolová 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI: 

21. 11. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas zahájení příjmu 
projektových záměrů: 

21. 11. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů: 

6. 12. 2022, 24:00 hod.  

 
Informace o předložených projektových záměrech: 
 
Do výzvy č. 9 byly podány celkem 3 projektové záměry: 
 
Projekt č. 1: Projekt „Tramvajová trať  III. etapa – Povel“ (žadatel: Statutární město Olomouc) 
 
Projekt č. 2: Projekt „Modernizace tramvajové trati ul. Palackého - Litovelská - Tř. Míru“ (žadatel:  
Statutární město Olomouc) 
 
Projekt č. 3: Projekt „Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční“ (žadatel: Dopravní podnik 
město Olomouce, a.s.) 
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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 
Projekt č. 3: ve všech kritériích ANO 
 
Hlasování pracovní skupiny: 
 
Členové pracovní skupiny následně hlasovali o návrhu usnesení: 
 
PS4/2022/12/22 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Tramvajová trať  III. etapa – Povel na seznam strategických projektů 
programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
 
PS4/2022/12/23 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Modernizace tramvajové trati ul. Palackého - Litovelská - Tř. Míru na 
seznam strategických projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
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PS4/2022/12/24 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční na seznam 
strategických projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Pavel Zatloukal. 
 
 
PS4/2022/12/25 
 
Pracovní skupina po hodnocení kritérií přijatelnosti všech předložených strategických projektů 

doporučuje 

návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

 
PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

 

Název projektu Předkladatel 
Návrh pro zařazení na 

seznam SP v PR 
(ANO / NE) 

Tramvajová trať  III. etapa – Povel Statutární město 

Olomouc 
ANO 

Modernizace tramvajové trati ul. Palackého - 

Litovelská - Tř. Míru 
Statutární město 

Olomouc 
ANO 

Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, 

Hraniční 
Dopravní podnik města 

Olomouce, a.s. 
ANO 

 
 
 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 10. výzvy k předkládání 
strategických projektů do programových rámců – ITS – DOPRAVNÍ TELEMATIKA 
(RSO3.2) 
 
Tematický koordinátor zaslal členům PS podklady k hodnocení strategických projektů, tj. 
textaci výzvy, projektové záměry vč. příloh a kontrolní listy k hodnotícím kritériím dne 
19. 12. 2022.  
 
 
Informace o výzvě a představení příslušné části integrované strategie tematickým koordinátorem 

Číslo výzvy nositele ITI: 10 

Opatření integrované strategie: 4.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy 

Operační program: Operační program doprava 

Druh výzvy: kolová 
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Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI: 

21. 11. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas zahájení příjmu 
projektových záměrů: 

21. 11. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů: 

6. 12. 2022, 24:00 hod.  

 
Informace o předložených projektových záměrech: 
 
Do výzvy č. 8 bylo podáno celkem 7 projektových záměrů: 
 
Projekt č. 1: Projekt „Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově“ (žadatel: Statutární město Přerov) 
 
Projekt č. 2: Projekt „Třída Kosmonautů - koordinovaný tah, SSZ (Olomouc)“ (žadatel:  Statutární 
město Olomouc) 
 
Projekt č. 3: Projekt „Koordinace křižovatek Pražská x Erenburgova a Pražská – třída Míru (Olomouc)“ 
(žadatel:  Statutární město Olomouc) 
 
Projekt č. 4: Projekt „Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah křižovatek, SSZ 
(Olomouc)“ (žadatel:  Statutární město Olomouc) 
 
Projekt č. 5: Projekt „Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ“ (žadatel:  Statutární město Olomouc) 
 
Projekt č. 6: Projekt „Rozvoj Dopravního informačního centra Olomouc“ (žadatel:  Statutární město 
Olomouc) 
 
Projekt č. 7: Projekt „Detekce obsazenosti parkovacích míst“ (žadatel:  Statutární město Olomouc) 
 
 
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 předkladatelů strategických projektů. Tematický koordinátor po 
krátkém představení parametrů výzvy a relevantní části integrované strategie představil projektové 
záměry.  
 
Prezentace projektových záměrů 
 
Tematický koordinátor prezentoval členům PS projektové záměry a zodpověděl jejich dotazy. 
 
Hodnocení kritérií přijatelnosti pracovní skupinou: 
Po důkladném seznámení s projektovými záměry 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 
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Projekt č. 2: ve všech kritériích ANO 
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 
 
 
Hlasování pracovní skupiny: 
 
Členové pracovní skupiny následně hlasovali o návrhu usnesení: 
 
 
PS4/2022/12/26 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově na seznam strategických 
projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Pavel Gala. 
 
PS4/2022/12/27 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Třída Kosmonautů - koordinovaný tah, SSZ (Olomouc) na seznam 
strategických projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
 

PS4/2022/12/28 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Koordinace křižovatek Pražská x Erenburgova a Pražská – třída Míru 
(Olomouc) na seznam strategických projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
 

PS4/2022/12/29 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 
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zařazení strategického projektu Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah 
křižovatek, SSZ (Olomouc) na seznam strategických projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
 

PS4/2022/12/30 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ na seznam strategických 
projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
 

PS4/2022/12/31 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Rozvoj Dopravního informačního centra Olomouc na seznam 
strategických projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
 
 

PS4/2022/12/32 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Detekce obsazenosti parkovacích míst na seznam strategických 
projektů programového rámce  

PRO: 5    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. Monika Růžičková. 
 

 
PS4/2022/12/33 
 
Pracovní skupina po hodnocení kritérií přijatelnosti předloženého strategického projektu 

doporučuje 

návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

 
PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
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Název projektu Předkladatel 
Návrh pro zařazení na 

seznam SP v PR 
(ANO / NE) 

Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově Statutární město Přerov ANO 

Třída Kosmonautů - koordinovaný tah, SSZ 

(Olomouc) 
Statutární město 

Olomouc 
ANO 

Koordinace křižovatek Pražská x Erenburgova 

a Pražská – třída Míru (Olomouc) 
Statutární město 

Olomouc 
ANO 

Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - 

koordinovaný tah křižovatek, SSZ (Olomouc) 
Statutární město 

Olomouc 
ANO 

Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ Statutární město 

Olomouc 
ANO 

Rozvoj Dopravního informačního centra 

Olomouc 
Statutární město 

Olomouc 
ANO 

Detekce obsazenosti parkovacích míst Statutární město 

Olomouc 
ANO 

 
 
 
 
V Olomouci dne 20. 12. 2022 
      
 
 Ing. Monika Růžičková 
 ověřovatelka zápisu 
  

 
 
 

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



 

OPTP 2014-2020 Podpora řízení a koordinace ITI OA IV, CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000306 

                    

 
PREZENČNÍ LISTINA 

 
2. jednání Pracovní skupiny č. 4 „Mobilita“ Řídicího výboru ITI Olomoucké 
aglomerace pro realizaci Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027 

 
dne 20. 12. 2022 

 

 
Jméno a příjmení členů Pracovní skupiny 
Řídicího výboru ITI OA 

Podpis 

1 

Ing. Martin Luňáček, odbor strategie a řízení, útvar 
hlavního architekta 
Ing. Monika Růžičková, odbor strategie a řízení, útvar 
hlavního architekta  

ANO 

2 
Ing. Petr Brückner, vedoucí ORI 
Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora  

ANO 

3 
Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 
Mgr. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a 
strategického rozvoje 

ANO 

4 Mgr. Lubomír Broza, místostarosta Litovel  ANO 

5 
Mgr. František Pěruška, vedoucí Oddělení silničního 
hospodářství na Odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 

6 Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka KIDSOK  

7 
Ing. Pavel Zatloukal, místostarosta představenstva 
DPMO 

ANO 

8 
Ing. Jaroslav Martinek, cyklokoordinátor  
Ing. Stanislav Losert, cyklokoordinátor  

ANO 

9 
Ing. Michal Obrusník, starosta Konice 
Ing. Dušan Opletal, tajemník MěÚ Konice 

 

   

 

 


