
ZÁPIS 

z 1. jednání pracovní skupiny „Multimodální Doprava + „Udržitelná 

individuální doprava“  

Integrované teritoriální investice Karlovarské aglomerace  

k výzvě č. 10 ITIKA° a č. 11 ITIKA° dne 24. 10. 2022 

 

Místo a čas jednání: budova Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, kancelář OSD č. 041 

od 15:00 

Přítomni za ITIKA: Ing. Blanka Heroutová - manažer ITIKA° 

Bc. Zuzana Žáková – tematický koordinátor oblasti D.2.1 „Multimodální 

doprava“ a oblasti D.2.2 „Udržitelná individuální doprava“ 

Ing. Pavlína Stracheová – tematický koordinátor 

Přítomen za předkladatele: Ing. Lukáš Siřínek – místopředseda představenstva pověřený vedením    

společnosti; 

 Ing. Martin Hasal – host (online) 

 

Program jednání: 

 zahájení, 

 Statut a jednací řád tematických pracovních skupin ITIKA°, 

 seznámení s kritérii hodnocení a schvalování projektových záměrů v Řídicím výboru ITIKA°, 

 představení předložených projektových záměrů, 

 závěr.  

 

1. Zahájení 

Ing. Blanka Heroutová přivítala účastníky jednání a představila kolegy z odboru strategií a dotací.  

 

 

2. Statut a jednací řád tematických pracovních skupin ITIKA° 

Ing. Blanka Heroutová seznámila přítomné se Statutem a Jednacím řádem pracovních skupin Strategie 

integrované územní investice Karlovarské aglomerace. Tyto dokumenty byly zaslány jako přílohy 

k pozvánce na jednání. Upozornila všechny přítomné na pořízení zvukového záznamu z jednání, 

transparentnost (střet zájmů) a doložení plné moci statutárním zástupcem pro kontaktní osoby (viz 



příloha č. 1) z důvodu případných změn v projektovém záměru (dále jen PZ) na příští jednání pracovní 

skupiny (dále jen PS). 

 

3. Seznámení s kritérii hodnocení a schvalování projektových záměrů v Řídicím výboru ITIKA° 

Předkladatel projektových záměrů obdržel seznam všech projektových záměrů včetně bodového 

hodnocení s nastavením kritérií a indikátorů pro ITIKA°.  

 

 

4. Představení předložených projektových záměrů 

Do opatření D.2.1 - „aktivita Telematika“ byly předloženy dva projektové záměry (PZ 10/04, PZ 10/05). 

Nebyly shledány žádné nedostatky a odpovídají parametrům uvedeným ve výzvě.  

 

Úkoly:  PZ 10/04 – doplnit do PZ indikátor 749101 – Regiony, které mají nové nebo modernizované 

digitalizované regionální dopravní systémy – 1 

 PZ 10/05 - doplnit do PZ indikátor 749101 – Regiony, které mají nové nebo modernizované 

digitalizované regionální dopravní systémy – 1 

 

Do opatření D.2.1 – „aktivita Vozidla“ byl předložen jeden projektový záměr ( PZ 10/6). Na místě došlo 

ze strany předkladatele k opravení data ukončení projektu (30. 6. 2022), tak aby odpovídal parametru 

výzvy.  

Úkoly:  PZ 10/06 – doplnit do PZ indikátor 748101 - Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou 

veřejnou dopravu šetrných k životnímu prostředí - 740 

 

Do opatření D.2.1. – „aktivita multimodalita“ byly předloženy dva projektové záměry (PZ 10/07, 

PZ 10/08). Po diskuzi s předkladateli byly navrhnuty následující úkoly:  

Úkoly:   PZ 10/08 – přepočítat CZV a následně i 85% EU.  

 PZ  10/07 – Rozdělit na tři jednotlivé PZ (KOME, Drahovice, Tuhnice),  

       - jednotlivě naplnit objem indikátorů tak, aby bylo dosaženo stanoveného plnění  za 

celou strategii ITIKA:  

 PZ KOME -  Ind. 707101 Nová nebo modernizovaná intermodální spojení  

          -  Ind. 740010 Parkovací místa pro vozidla  

         - Ind. 764010 Parkovací místa pro jízdní kola  

 PZ Drahovice -  Ind. 707101 Nová nebo modernizovaná intermodální spojení  



                -  Ind. 740010 Parkovací místa pro vozidla 

                 - Ind. 764010 Parkovací místa pro jízdní kola 

 PZ Tuhnice   -  Ind. 707101 Nová nebo modernizovaná intermodální spojení  

-  Ind. 740010 Parkovací místa pro vozidla  

- Ind. 764010 Parkovací místa pro jízdní kola 

 

Do opatření D.2.2 – „Udržitelná doprava“ byl předložen jeden projektový záměr (PZ 11/01). Nebyly 

shledány žádné nedostatky a odpovídají parametrům uvedeným ve výzvě.  

 

 

 

 

6. Závěr 

Bylo dohodnuto, že bude stanoven termín 2. jednání zástupců PZ. Termín jednání bude upřesněn a 

zaslán všem na vědomí s časovým předstihem.  

Předkladatelé projektových záměrů zašlou koordinátorce na e-mail z.zakova@mmkv.cz do 

04. 11. 2022 aktualizované projektové záměry dle níže zadaných úkolů ve formátu PDF (s podpisem 

statutárního zástupce). 

 

 

 

 

Zpracovala:             V Karlových Varech 25. 10. 2022 
 
Bc. Zuzana Žáková 
Tématický koordinátor  
Magistrát města Karlovy Vary 
Odbor strategií a dotací 
z.zakova@mmkv.cz 
353 151 442  
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