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Zápis z jednání pracovní skupiny 3 – Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality 

života Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro přípravu Strategie ITI 

OA 2021 - 2027 

 

Čas a místo: 13. 5. 2021 v 10:00 hod., Magistrát města Olomouce  

 

Přítomni (bez titulů):  

 Město Olomouc: Petr Kolář, Petr Kladivo, Vlastimil Mikulášek 

 Zpracovatel: Radim Misiaček, Zdeněk Frélich, Jiří Jedlička  

 Členové PS: Roman Švarc, Martina Cetkovská, Jaroslav Chromek, Václav Lužný, Martin 

Luňáček, Daniel Vitonský, Alena Macháčková, Pavel Hodulák, Ondřej Vlček, Radek Dosoudil, 

Djamila Bekhedda, Štěpán Sittek, Petr Smítal, Stanislav Orság, Ladislav Stejskal  

 

Program: 

 Úvodní slovo – Petr Kladivo 

 Přivítání přítomných a poděkování členům PS za spolupráci na přípravě Strategie ITI. 

 Kontrola usnášeníschopnosti Pracovní skupiny – ověřeno 

 Návrh a schválení ověřovatele zápisu – schválen Martin Luňáček 

 Představení programu jednání PS 

 

1) Vlastimil Mikulášek – Prezentace aktualit z metodické ho prostředí (viz přiložená prezentace) 

a. Strategický rámec a programové rámce budou schvalovány odděleně 

b. SEA se bude týkat pravděpodobně jen strategického rámce 

c. Projednává se ne/uvedení indikativního seznamu projektů jako součástí 

strategického rámce 

d. Informace o podmínkách některých OP (např. požadavek na platné územní 

rozhodnutí v rámci OPŽP, omezené alokace pro ITI části OP, ad.). 

e. Představení upraveného schématu procesu a předběžného harmonogramu 

 

2) Jiří Jedlička, Radim Misiaček - Strategický rámec ISg2021+ (viz přiložená prezentace) 

 Byla představena východiska přípravy strategického rámce (sladění s Cíli EU 2021+) 

 Byla představena struktura strategického rámce – strategické a specifické cíle, a opatření 

 Byla podrobněji představena struktura cílů a opatření, relevantních pro pracovní skupinu 

– tj. typové aktivity a zdroje financování (klíčové body popisu jednotlivých opatření) 

 

Diskuze, dotazy a připomínky: 

 

 Jaké jsou aktuální informace z hlediska financovatelnosti jednotlivých oblastí z ITI? 

- Situace se vyvíjí, je zřejmé že mj. nebude možné financovat oblast zdravotnictví, 

infrastrukturu středních škol a další 

- Nicméně zatím bylo při zpracování strategického rámce přistoupeno k metodě nerušit 

předčasně ty části, které pravděpodobně nemohou být financovány, a k finální redukci 

učinit až před dokončením strategie (redukovat je jednodušší, než následně doplňovat)  
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 Budou v rámci cyklodpravy financovatelné jen nadregionální cyklotrasy v situaci, kdy tento 

termín není jednoznačně definován?  

- Bude řešeno ve vazbě na cyklostrategii Olomouckého kraje 

 

 Dotaz k opatření 3.2.5. je možné doplnit mezi příjemce Svazky obcí a podobná sdružení? 

- Ano bude doplněno a současně bude zváženo i v dalších opatřeních 

 

 Bude změněno číslování strategického cíle č. 4 ve smyslu logiky PUMM, tak jak bylo 

požadováno na kontrolním dnu? 

- Ano, číslování bude v uvedené logice upraveno (od pěší a bezmotorové dopravy po 

infrastrukturu) 

 

 Radek Dosoudil, KÚ Olomouckého kraje:  

Kdy budou pracovní skupiny projednávat strategické projekty a tematická integrovaná 

řešení? Projednání pouze strategických a specifických cílů, resp. opatření není dostatečné, 

pracovní skupině/skupinám by měl být představen jak aktuální seznam strategických 

projektů, tak tematická integrovaná řešení. Kdy se taková jednání PS budou konat? 

Požadavek byl podpořen dalšími členy PS. 

- Zpracovatel navrhnul zaslat pracovní verzi tematických integrovaných řešení tak, aby je 

členové PS obdrželi před termínem vyjádření k popisu strategického rámce. Tento návrh 

nebyl akceptován jako dostačující. 

- Bylo schváleno, že se budou konat další jednání pracovních skupin, na nichž budou 

v předstihu členům PS zaslány aktuální přehledy strategických projektů a tematických 

integrovaných řešení. Tento návrh byl odsouhlasen.  

 

Hlasování pracovní skupiny:  

 

PS3/2021/3 

 

Pracovní skupina PS3 Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života: 

 bere na vědomí 

předloženou verzi Strategického rámce integrované strategie Olomoucké aglomerace ITI na období 

2021-2027 

a 

termín pro předložení připomínek do 19. 5. 2021 

PRO: 15  PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  NEHLASOVAL: 0 

 

3) Petr Kladivo – Aktuální informace z přípravy na PO2021+ (viz přiložená prezentace) 

 Informace o aktuálním stavu přípravy operačních programů ve vztahu k územní dimenzi 

a integrovaným nástrojům 

 Předpokládaná alokace z IROP pro ITI OA – 2139,5 mil. Kč (5371 Kč na obyvatele) 

 Prioritizace projektů a absorpční kapacita 

 Další postup 
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Ukončení diskuze: 

 

- Petr Kladivo – zmíněno konání dalších jednání pracovních skupin k tématům aktuálních 

strategických projektů a tematických integrovaných řešení; byla zdůrazněna prosba o zasílání 

připomínek návrhů a doporučení k prezentovaným informacím a předem zaslanému 

textovému podkladu na adresu tematického koordinátora; termín pro zasílání písemných 

připomínek je 19.5. 

 

 

V Olomouci dne 13. 5. 2021 

 

 

         Ing. Martin Luňáček 

                        ověřovatel zápisu  

 

 

 

 

                 Mgr. Petr Kladivo, PhD. 

       tematický koordinátor ITI OA  

 

 

Zapsal: Radim Misiaček  

ve spolupráci s dalšími členy týmu 

 

Přílohy: 

Prezentace 

 


