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Zápis z 2. jednání Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI OA  

2021 - 2027 

 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ  DATUM 

Viz PROGRAM JEDNÁNÍ  Magistrát města Olomouce 26. 5. 2021 
13:00 – 15:30 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

Viz prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Rozšíření členů ŘV ITI o člena se statutem hosta 
2. Změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA 
3. Prezentace zpracovatele strategické části Integrované strategie ITI Olomoucké 

aglomerace na programové období 2021-2027 (externí zpracovatel Isg OA 21+) 
4. Různé 

 
Zahájení jednání, přivítání účastníků  
 
Předseda ŘV ITI, Mgr. Miroslav Žbánek, MBA (dále jen předseda) zahájil jednání ŘV ITI.  
Byla ověřena usnášeníschopnost ŘV ITI: přítomno 16 z 24 členů ŘV, tudíž je ŘV 
usnášeníschopný. 
 

1. Rozšíření členů ŘV ITI o člena se statutem hosta 
 
V lednu letošního roku byl nositel Olomoucké aglomerace osloven Arcibiskupstvím 
Olomouckým – významným regionálním partnerem v oblasti památkové péče a sociálních 
služeb - s žádostí, aby se i zástupce České biskupské konference mohl stát členem Řídicího 
výboru ITI Olomoucké aglomerace. Na základě společného jednání s představiteli 
arcibiskupství a projeveného zájmu podílet se na rozvoji území aglomerace bylo navrženo, 
aby se zástupce České biskupské konference Mgr. Štěpán Sittek z Arcibiskupství 
Olomouckého stal členem ŘV ITI OA se statutem hosta po dobu přípravy strategie 
integrované územní investice Olomoucké aglomerace na období 2021-2027. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
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Přijaté usnesení: 
Usnesení       02/2021/05/ŘV02 

Rozšíření členů ŘV ITI Olomoucké aglomerace o člena se statutem hosta  

Řídicí výbor ITI OA: 
souhlasí 
s rozšířením členů ŘV ITI Olomoucké aglomerace o člena se statutem hosta po dobu 

přípravy strategie integrované územní investice Olomoucké aglomerace na období 2021-

2027. 

 
 

2. Změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA 
 

1. Změna v nominaci člena pracovní skupiny pro přípravu Strategie ITI OA 2021-2027  
č. 1 „Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce“: 

- člen pracovní skupiny Národní pedagogický institut ČR (krajské pracoviště Olomouc) 
mění svého zástupce v pracovní skupině, Mgr. Dušana Vitoula (odchod do důchodu) 
nahrazuje Dagmar Sobotková. 

 
2. Změna v nominaci člena pracovní skupiny pro přípravu Strategie ITI OA 2021-2027  

č. 3 „Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života“: 
- člen pracovní skupiny Technické služby města Olomouce, a.s. mění svého zástupce 

v pracovní skupině, Ing. Pavla Musila nahrazuje Ing. Pavel Dostál. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení 03/2021/05/ŘV02 

Změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA 

Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
změny ve složení pracovních skupin č. 1 („Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu 

práce“) a č. 3 („Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života“) pro přípravu Strategie ITI OA 

2021-2027. 

 
 

3. Prezentace zpracovatele strategické části Integrované strategie ITI Olomoucké 
aglomerace na programové období 2021-2027 (externí zpracovatel ISg 21+) 

 

Předseda ŘV pronesl úvodní slovo k problematice ISg 21+ a poskytl informace o současném 

stavu příprav programových dokumentů a výši schválené alokace pro ITI OA z IROP ve výši 

2,1 mld. Kč. Předseda také zdůraznil, že absorpční kapacita Olomoucké aglomerace, která 

je odhadována přibližně na 4 mld. Kč, tak výrazně převyšuje celkovou alokaci pro území OA. 
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Dále zdůraznil nezbytnost poučení z minulého období a také složitost vyjednávání v případě, 

že by alokace nebyla vyčerpána. Následně bylo předáno slovo zpracovatelům. 

Zpracovatelé představili dosavadní proces zpracování a průběh prací ISg 21+. Následně 

byla prezentována navrhovaná struktura cílů a opatření strategické části integrované 

strategie po projednání pracovními skupinami. V průběhu prezentace byl po prezentaci 

každého cíle vytvořen prostor pro diskusi, připomínky, návrhy a doporučení ve vztahu 

k jednotlivým strategickým cílům a k nim přináležejícím specifickým cílům a opatřením. 

SC1 – Inteligentní a inovativní ekonomika 

Pan Měřínský vyjádřil svou obavu z nedostatečného množství kvalitních projektů. Opatření 

1.2.1 Využití přínosů digitalizace pro občany a podniky považuje za smysluplné, pro některá 

jiná opatření např. 1.3.2 Revitalizace brownfields, však podle jeho názoru není dost 

významných projektů. K dotazu se připojil pan Obrusník a vznesl dotaz, zda byl dostatečně 

proveden průzkum z hlediska poptávky po projektech. Dalším vzneseným dotazem bylo, zda 

se při průzkumu absorpční kapacity komunikuje také se subjekty (zejména malými a 

středními podniky), které mají vlastní vývoj (nikoli jen s výzkumnými organizacemi). 

Na dotazy reagoval pan Sítek slovy, že průzkum byl proveden a je zmapována absorpční 

kapacita aglomerace a projekty budou představeny na příštím jednání ŘV. Na další dotaz 

souhlasně reagoval pan Lakomý tím, že v současném období byly kontaktovány podniky s 

vlastní VaV základnou, např. Hella.  Informace o sběru projektů byla zaslána dle existující 

databáze podnikatelských subjektů.  

SC2 – Vzdělanější, zaměstnanější a inkluzivní společnost 

Pan Slavotínek vznesl dotaz k SC 2.3 Sociální a zdravotní oblast, zda je vzhledem 

k náročnosti zdravotních projektů a současně nízké alokaci, uvádět v ITI také zdravotní 

oblast. Pan Kolář reagoval na dotaz tím, že se jedná konkrétně o paliativní péči, která byla 

diskutována při jednání s ŘO operačních programů. Pan Slavotínek projevil obavu, zda 

relativně široké pojmenování této oblasti nebude vzbuzovat nepřesná očekávání, co vše lze 

v tomto opatření ITI financovat (např. záchranný systém). Pan Misiaček zareagoval, že 

formulace bude přizpůsobena pomezí zdravotně-sociálních služeb a zařazena pod stávající 

opatření v sociální oblasti, pouze jako možná typová aktivita.  

Byla vznesena připomínka pana náměstka Kouby k opatření 2.1.1 Zvýšení kapacity 

vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání, zda se musí vždy jednat o zvýšení 

kapacity. Zpracovatel na dotaz reagoval s odkazem na podmínky programového dokumentu 

IROP 2021+, z něhož dané opatření vychází.    

Pan Sršeň vznesl dotaz, zda se počítá také s podporou středních škol. Na danou otázku 

reagoval pan Pelikán, že v současné době by měla problematika středních škol řešena 
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subalokací v rámci NPO.  

Následně bylo vzneseno upozornění na chybný zdroj financování ve schématu SC2 opatření 

2.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů, kdy by zdrojem financování měl 

být OP TAK namísto uvedeného OPZ+. Zpracovatel vzal připomínku na vědomí a zajistí 

opravu. 

SC3 – Kvalitní prostředí pro život a návštěvu 

V rámci SC3 bylo diskutováno, zda v dokumentu ponechat opatření hospodaření s vodou. 

Pan Servus navrhnul, aby dané opatření na základě jeho požadavku bylo ponecháno. Jedná 

se o velmi subtilní záležitost a potřebnou, přestože to dnes vypadá, že je vody dost. OPŽP je 

stále v procesu vyjednávání, není tak zatím jednoznačně známo, jaké budou možnosti 

financování a o jaký typ projektů se bude jednat. Pan Kladivo k problematice OPŽP uvedl, že 

podle současných informací umožní OPŽP využití 4 z celkem 6 cílů v ITI, z nichž se ani 

jeden nevztahuje na problematiku vodního hospodářství. OPŽP dále vyžaduje, aby zařazené 

projekty byly ve fázi územního rozhodnutí a byly dostatečně veliké. Současně lze alokaci 

odhadnout max. na 200 mil. Kč.  

Pan Pelikán požádal, aby byl SC3, případně i další cíle a opatření přejmenovány tak, aby byl 

jejich obsah jednoznačný již podle názvu. Zpracovatel přislíbil revizi všech názvů s cílem 

větší srozumitelnosti.  

SC4 – Udržitelná a bezpečná mobilita 

Pan Sršeň vznesl připomínku k opatření 4.1.7 Rekonstrukce a modernizace silnic na vybrané 

regionální a silniční síti, jež je zbytné vzhledem k tomu, že v rámci ITI pro tuto aktivitu 

nebude alokace. Zástupce zpracovatele pan Jedlička reagoval na připomínku, která již byla 

součástí diskuse také v rámci pracovní skupiny, jejímž závěrem byl požadavek prozatímní 

ponechání tohoto opatření z hlediska stávajících problémů na nižších třídách silnic 

aglomerace, kde jsou tyto rekonstrukce potřebné.  

Pan Pelikán následně vznesl dotaz, zda byly v rámci AK k opatření 4.1.7 zjištěny nějaké 

projekty. K uvedenému dotazu reagoval pan Struna, že existuje integrovaný vícezdrojový 

projekt v Olomouci s více žadateli, a že na příštím jednání pracovních skupin je možné tento 

projekt prodiskutovat. Pan Sršeň doplnil, že s diskusí na pracovní skupině souhlasí, protože 

existenci opatření 4.1.7. je potřeba buď obhájit, nebo opatření ze struktury vyjmout. Pan 

Pelikán pana Strunu následně požádal o projednání tohoto projektu před jednáními PS také 

na úrovni Statutárního města Olomouce. 

Pan Sítek dále představil prostřednictvím schématu metodiku výběru projektů 

do programových rámců a poskytl informaci o vydání nové metodiky dne 25.5.2021. Většina 

aglomerací se na jednání přiklonila k možnosti nezařazovat indikativní/strategické projekty 
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do koncepční části strategie (strategického rámce), ale ponechat je k zařazení až 

v programových rámcích. Pan Sítek se přiklání k variantě, aby projekty nebyly do koncepční 

části ISg ITI OA 2021+ uváděny, mimo jiné proto, aby nedošlo ke komplikacím v rámci 

procesu SEA. 

Pan Měřínský vznesl dotaz, zda budeme umět nastavit kritérium, které rozliší, zda jsou dané 

projekty integrované či nikoliv. Na otázku reagoval pan Sítek tím, že na jednání příštích 

pracovních skupin budou prezentována integrovaná řešení. 

Pan Sršeň požádal o zasílání podkladů na jednání v dostatečném předstihu.  

Členové Řídícího výboru mohou zasílat své připomínky k dokumentu strategické části 
do 3. 6. 2021. 
 
 
Výsledek hlasování k výše uvedenému bodu programu jednání ŘV: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
 
Přijaté usnesení: 

Usnesení       04/2021/05/ŘV02 

Strategický rámec Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové 
období 2021-2027  

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

předloženou verzi Strategického rámce integrované strategie Olomoucké aglomerace ITI na 
období 2021-2027 

a 

termín pro předložení připomínek do 3. 6. 2021. 

 

 

4. Různé 

V bodu Různé členové ŘV prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.  
 

Plánované termíny jednání ŘV:  

o 23. 6. 2021 

o 14. 7. 2021 

o 25. 8. 2021 
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 Úkol Termín Odpovědnost 

 

Zaslat připomínky ke strategické 
části Integrované strategie 
Olomoucké aglomerace ITI na 
období 2021-2027 

3. 6. 2021 
Členové 
Řídícího 
výboru 

ZAPSALI: Ing. Monika Schmidtmeyerová  

ZA SPRÁVNOST 
ODPOVÍDÁ:  

SCHVÁLILI:  
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

Mgr. Matouš Pelikán 
 

 

 

……………………………………..………………… 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

předseda Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 

 

……………………..……………………….. 
Mgr. Matouš Pelikán 

místopředseda Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 


