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Zápis z 3. jednání Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI OA  

2021 - 2027 

 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ  DATUM 

Viz PROGRAM JEDNÁNÍ  Magistrát města Olomouce 23. 6. 2021 
13:00 – 15:00 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

Viz Prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA 
2. Aktuální stav přípravy Strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 

2021-2027 
3. Návrh implementační části ISg ITI 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 17 z 24 členů ŘV, tudíž byl ŘV 
usnášeníschopný. 
 

1. Změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA 
 
První bod se týkal změny v nominaci člena pracovní skupiny pro přípravu Strategie ITI OA 
2021-2027 č. 2 „Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky“: 

- člen pracovní skupiny Univerzita Palackého v Olomouci mění svého zástupce 
v pracovní skupině, doc. Mgr. Pavla Banáše, Ph.D. nahrazuje doc. PhDr. Hana 
Marešová, Ph.D., MBA. 

Předseda výboru vyzval k rozpravě, bez dotazů. Nechal tedy hlasovat o navrženém 

usnesení: 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
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Přijaté usnesení: 

Usnesení       05/2021/06/ŘV03 

Změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA  

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

změny ve složení pracovní skupiny č. 2 „Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky“ 
pro přípravu Strategie ITI OA 2021-2027. 

 
 

2. Aktuální stav přípravy Strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové 
období 2021-2027 

 
2.1 Návrh alokace na aktivity IROP ze strany MMR 
Zástupce ODP Petr Kolář uvedl rekapitulaci celkové alokace z IROP, připadající na 

Olomouckou aglomeraci, 2,139 mld. Kč, což odpovídá 5 371 Kč na obyvatele. Rovněž byl 

představen dosavadní návrh předpokládaného rozdělení těchto prostředků dle jednotlivých 

specifických cílů a aktivit. Oproti minulému programovému období došlo k navýšení alokace 

u kolejových a ostatních vozidel, terminálů, MŠ a neformálního vzdělávání. Naopak došlo ke 

snížení alokace u cyklostezek, bezpečnosti, ZŠ a památek (v posledním případě velký 

avizovaný propad). Bylo uvedeno, že s celkovou alokací navrženou MMR nelze hýbat. Při 

případné změně alokované částky pro jednotlivá opatření v rámci OA je nutno se dohodnout 

s jinými aglomeracemi (cash-pooling). S přidělenou alokací bude souviset i závazek k plnění 

monitorovacích indikátorů, které zatím nejsou známy.  

 

Předseda ŘV uvedl, že se jedná o tabulku, na kterou všichni stakeholdeři čekají, ale 

pravděpodobně neuspokojí nikoho. Strategie má vycházet z potřeb území a měly by dle ní 

být rozděleny alokace, ale místo toho došlo k rozdělení prostředků bez ohledu na potřeby a 

problémy v území, a z nich vyplývající strategie, rozhodnutím Řídicího orgánu IROP. Alokace 

z dalších OP zatím nejsou známy. V blízké budoucnosti bude následovat případná diskuze o 

přerozdělení alokace s ostatními aglomeracemi, včetně politického vyjednávání (např. 

v případě OA nízká absorpční kapacita v případě MŠ, ale nízká alokace vzhledem k AK 

v případě památek). Návrh alokace nenavazuje na evropské cíle (např. digitalizace zaujímá 

jen 1 %). Zpracovatel vytvořil návrh strategie s doporučeními, ale pokud nebudou k dispozici 

finance na klíčové priority, byla tato práce zbytečná. Je také těžké formulovat vizi strategie, 

pokud ji nelze rozumně naplnit. V současné situaci není potřeba strategie, může se vycházet 

ze strategických záměrů jednotlivých měst aglomerace. K dispozici je jasné vodítko rámcové 

představy, jaký je stav AK v OA v případě jednotlivých opatření.  

 

Ivo Slavotínek uvedl, že základní alokace byla v jednotlivých aglomeracích obdobná, přičemž 

se dále očekává vyjednávání mezi nimi. 
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Petr Kolář uvedl, že ještě nejsou stanoveny indikátory pro ITI. V první verzi byly sice 

odeslány návrhy indikátorů Evropské komisi, ale týkaly se celého IROP, nikoliv části za ITI. 

Ivo Slavotínek se dotázal na způsob dalšího vedení debaty k alokacím. 
 
Předseda ŘV zareagoval, že bude potřeba s MMR jednat přes asociaci krajských měst, aby 
bylo ze strany MMR vysvětleno, jak postupovat při případných přesunech mezi jednotlivými 
cíli i mezi jednotlivými aglomeracemi. Je potřeba se dohodnout na modelu přerozdělování 
financí. V minulém období bylo možné přesouvat finance mezi oblastmi jen v době, kdy 
nastala potřeba dočerpání zbývajících alokovaných prostředků. Za OA je potřeba si stanovit 
(zejm. dle existujících projektů - AK), kde finance výrazně chybí a kde naopak nejsou 
potřeba, jelikož 3 mld. Kč jsou příliš malá částka na výrazný rozvoj regionu. Totéž by se mělo 
stanovit i v rámci vize, tedy kam má OA směřovat. 
 
Přijaté usnesení: 

Usnesení       06/2021/06/ŘV03 

Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 2021-2027  

Návrh alokace na aktivity IROP ze strany MMR 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

aktuální podobu navržené alokace na aktivity IROP ze strany MMR. 

 
 
2.2 Integrované rysy Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027 

Petr Kladivo představil postup tvorby tematických integrovaných řešení (TIŘ) a lokálních 
integrovaných řešení (LIŘ). Každý strategický projekt musí přispívat k nějakému TIŘ a 
současně může přispívat k některému LIŘ. Současně musí spadat do některého z opatření 
strategie. ŘV byl seznámen s pracovními prioritami stakeholderů dle vztahu opatření a LIŘ. 
Konkrétní LIŘ budou projednávána na pracovních skupinách na začátku srpna 2021, kde je 
jejich tvůrci budou představovat a obhajovat. Byly uvedeny ilustrativní příklady integrovaných 
řešení na městech Uničov, Konice a Lipník nad Bečvou. 
 
Petr Kolář představil integrovaná řešení v oblasti cestovního ruchu, a to Arcibiskupskou 
stezku (pro OA významná koncentrace církevních a světských památek a jejich propojení), 
Světská sídla v proměnách času (podpora a zpřístupnění památek, které jsou opomíjeny) a 
Forty 20 (pevnůstky aktuálně ve špatném stavu – cílem je revitalizace a oživení s využitím 
v oblasti kultury, vědy, výzkumu a služeb). 
 
Další postup 
Následovat bude prioritizace a další konzultace projektů se stakeholdery v území (finální 
sběr projektů pro ITI OA), tvorba a zpřesnění LIŘ, prezentace LIŘ ze strany klíčových 
stakeholderů v červenci/srpnu 2021, propis IŘ do koncepční části strategie a karet opatření, 
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schválení finální verze ISg v ŘV v srpnu/září 2021 a v ZMO 6. 9. 2021 (1. 11. 2021). 
Simultánně bude následovat příprava programových rámců (červenec – prosinec 2021), 
výzva pro předkládání do programových rámců (leden – červen 2022) a schválení 
programových rámců (duben – září 2022). 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       07/2021/06/ŘV03 

Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 2021-2027  

Integrované rysy Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

souhlasí 

s logickým rámcem přípravy integrovaných řešení. 

 
 
2.3 Zacílení podpory na cyklistické komunikace ITI Olomoucké aglomerace 2021 – 2027 
Petr Kladivo uvedl, že v programovém období 2014+ byly realizovány projekty v oblasti 
cyklodopravy, které měly pro OA velký význam, a budou na ně v tomto období navazovat 
další projekty (vysoká absorpční kapacita). V této souvislosti představil návrh IŘ v oblasti 
cyklo(dopravy), kdy by mělo dojít k odvedení cyklistů ze silnic na páteřní cyklistické síti, 
realizaci významných regionálních propojení, zaměření na řešení nejnebezpečnějších úseků 
a sjednocení a optimalizace cyklistického značení v OA. Proto navrhnul zpracovat studii, 
která by pomohla zacílit investice v cyklistické dopravě. Studie by stála přibližně 60 tis. Kč. 

Předseda ŘV uvedl, že je třeba se zamyslet nad tím, co jde čerpat v rámci ITI a co také 
v rámci jiných výzev. Například, i když je budova radnice v Olomouci součástí integrovaných 
řešení, neobjevuje se zde, protože pak by už nezbyly zdroje na další důležité projekty (zde je 
známo, že lze čerpat z výzev pro individuální projekty). Proto je potřeba zvolit stejný přístup i 
v dalších oblastech. Už nyní existují připravené projekty, díky kterým by se alokace 
vyčerpala, na druhou stranu jsou zde významné projekty, zatím v různých fázích přípravy.  
 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       08/2021/06/ŘV03 

Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace na programové období 2021-2027  

Zacílení podpory na cyklistické komunikace ITI Olomoucké aglomerace 2021–2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

souhlasí 

se zpracováním studie vedoucí k zacílení podpory cyklistické dopravy v Olomoucké 
aglomeraci pro období 2021-2027 pro potřeby realizace opatření 4.1.1 Strategie ITI OA 21+. 
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3. Návrh implementační části ISg ITI OA 21+ 
 
Vlastimil Mikulášek uvedl, že bez schválení konečné verze metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (MP 
INRAP) nemůže být implementační část dokončena (očekává se jeho schválení v srpnu 
2021). Implementační část ISg bude obsahovat organizační schéma řízení ITI – ze 
zobrazeného schématu je zřejmá absence zprostředkujícího subjektu, naopak je posílena 
role zastupitelstva nositele integrované strategie (schvalování projektů v programovém 
rámci). Byl představen programový cyklus (návrh schvalování a aktualizace programových 
rámců; návrh, schvalování a aktualizace koncepční části ISg; ověřování souladu projektů 
s ISg; monitoring, podávání zpráv o plnění ISg, evaluace). Součástí důvodové zprávy je 
návrh tzv. karet jednotlivých procesů programového cyklu. Karty procesů budou 
v implementační části strategie dále rozpracovány do textové podoby a doplněny o procesní 
schémata. Implementační část bude obsahovat kapitolu Lidské zdroje potřebné pro 
zabezpečení realizace ITI Olomoucké aglomerace. Návrh finální verze implementační části 
bude součástí ucelené verze Koncepční části integrované územní strategie. 

 
Předseda ŘV uvedl, že karty se budou finalizovat až na základě metodického pokynu, není 
potřeba vkládat projekty přímo do strategie. Pokud z nějakého důvodu projekty vypadnou, 
nemusí být koncepční část strategie znovu schvalována, zůstane neměnná a zjednoduší se 
celý proces. 
 
Přijaté usnesení: 

Usnesení       09/2021/06/ŘV03 

Návrh Implementační části ISg ITI Olomoucké aglomerace na programové období 
2021-2027  

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

průběh zpracování Implementační části integrované územní strategie. 

 

 

4. Různé 
 
Společně pro rozvoj aglomerací II 
Petr Kladivo uvedl, že pokračuje projekt česko-polské spolupráce – na webu jsou 
zveřejňovány analýzy, studie, statistická data, projekty, které se daří s polskou aglomerací 
realizovat, informace o fórech a další. Po covidu a hackerském útoku se plánuje větší rozvoj.  
Dne 28. 6. 2021 je plánována návštěva polských kolegů v OA. V srpnu a září 2021 budou 
probíhat stáže, v říjnu 2021 studijní cesty, které se přesunuly na toto období z původních 
termínů kvůli pandemii.  
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Informace zpracovatele o aktuálním stavu přípravy Strategie ITI Olomoucké aglomerace na 
programové období 2021-2027 
 
Radim Misiaček uvedl, že návrhová část ISg se na základě dalších informací, aktualizace 
absorpční kapacity, a výsledků jednání PS a ŘV postupně zužuje ve srovnání s původním 
návrhem, vycházejícím z reakce na potřeby a problémy OA (viz stávající verze MPIN). 
Následně bude tento proces ovlivněn regionálně nespecifickou alokací finančních prostředků 
na jednotlivé cíle a priority ze strany řídicích orgánů OP. 
 
Daniel Konczyna představil průběh jednání PS 1 v minulém týdnu a sdělil, že z jednání 
nevyplynuly žádné připomínky, které by zásadně změnily podobu Strategie.  
Totéž rovněž uvedl Jiří Jedlička pro PS 2. 
Radim Misiaček doplnil, že na základě jednání PS3 v minulém týdnu došlo k vyřazení 
opatření zaměřeného na OZE (nízká absorpční kapacita). Přestože opatření zaměřené na 
oběhové hospodářství zatím také nedisponuje potřebných počtem připravených projektů, je 
v ISg zatím zachováno, protože se jedná o aktuální téma, jehož důležitost bude v průběhu 
programového období narůstat.  
 

Předseda ŘV uvedl, že nakládání s odpady bude během 5 let jedním z nejpalčivějších 
problémů Olomouckého kraje. Nejsou alokovány finanční prostředky kvůli politickému 
rozhodnutí – posunu na rok 2030. Jakmile dojde ke zvýšení poplatků za ukládání na skládky, 
bude to podobná krize jako za zvýšení emisních povolenek. Tento problém byl sice odsunut 
za toto programové období, ale v roce 2030 by již měla být připravena infrastruktura. 
 

Ondřej Vlček uvedl, že na PS 3 se například intenzivně řešilo překladiště odpadů. Projekty 
na materiálové a energetické využití budou mít prioritu. 
 

 

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

Plánované termíny jednání ŘV:  

o 14. 7. 2021 ve 13:00 

o 25. 8. 2021 ve 13:00 

 

 

 Úkol Termín Odpovědnost 

    

ZAPSALI: 
Mgr. Eliška Olšáková 23. 6. 2021 
Mgr. Zuzana Karkoszková 23. 6. 2021 

ZA SPRÁVNOST 
ODPOVÍDÁ:  
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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 


