
ZÁPIS 

z 1. jednání pracovní skupiny „Doprava – aktivita bezpečnost“  

Integrované teritoriální investice Karlovarské aglomerace  

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

 

Místo a čas jednání: budova Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 

5. patro od 9:00 hodin. 

Přítomni za ITIKA:  dle prezenční listiny   

Program jednání: 

 zahájení, 

 Statut a jednací řád tematických pracovních skupin ITIKA°, 

 představení tematické oblasti D.2.1 „Multimodální doprava“ - základ mobility, parametry 

výzvy, integrovanost, 

 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 a 

zároveň odborné poradce z Centra pro regionální rozvoj.  

 

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. Představení tematické oblasti D.2.1 „Multimodální doprava - základ mobility“, parametry 

výzvy, integrovanost 

Ing. Blanka Heroutová představila tematickou oblast D.2.1 „Multimodální doprava“ ve vazbě na 

aktivitu ITIKA°. Veškeré informace jsou zveřejněny na webové stránce www.kvprojekty.cz. 

 

4. Seznámení s kritérii hodnocení a schvalování projektových záměrů v Řídicím výboru 

ITIKA° 

Všichni předkladatelé obdrželi seznam všech projektových záměrů včetně bodového hodnocení 

s nastavením kritérií a indikátorů pro ITIKA°.  

 

5. Představení předložených projektových záměrů 

Do opatření D.2.1 - „aktivita Bezpečnost“ byly předloženy tři projektové záměry. Předkladatelé 

projektových záměrů byli jednotlivě vyzváni k jejich představení. PZ byly posouzeny podle kritérií a 

dosud známých parametrů přijatelnosti. Během prezentace bylo zmíněno, že PZ 10/01 má v současné 

době zpracovanou projektovou studii a již je připravené zadávací řízení na přípravu projektové 

dokumentace. PZ 10/02 má připravenou projektovou dokumentaci. V současné době nebylo 

v možnostech zástupce předkladatele jednoznačně odpovědět, který z projektů vzhledem k nízké 

alokaci pro tuto aktivitu, bude město Loket realizovat v rámci ITIKA° z důvodů změny vedení města. 

Oba projekty jsou pro město Loket potřebné.  

PZ 10/03 představil Ing. arch. Karel Adamec. Tento projekt má zpracovanou územní studii.  

 

Úkoly:   

PZ 10/01 – Do PZ dopsat, že projekt zajišťuje bezpečnost a bezbariérovost dopravní infrastruktury pro 

všechny účastníky provozu na pozemních komunikací.  

PZ 10/02 – Do PZ dopsat, že projekt zajišťuje bezpečnost a bezbariérovost dopravní infrastruktury pro 

všechny účastníky provozu na pozemních komunikací.  

 - Zajistit audit bezpečnosti, měření intenzity motorové dopravy (přesahující 1000vozidel/den) 

PZ 10/03 - Do PZ dopsat, že projekt zajišťuje bezpečnost a bezbariérovost dopravní infrastruktury pro 

všechny účastníky provozu na pozemních komunikací.  

 - Zajistit audit bezpečnosti, měření intenzity motorové dopravy (přesahující 1000vozidel/den) 

 

http://www.kvprojekty.cz/


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 výše zadaných úkolů ve formátu PDF (s podpisem 

statutárního zástupce). 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Hodnotící tabulka PS „Doprava“ – aktivita Bezpečnost 

 

 

 

 

 
Zpracovala:             V Karlových Varech 24.10.2022 
 
Bc. Zuzana Žáková 
Tématický koordinátor  
Magistrát města Karlovy Vary 
Odbor strategií a dotací 
z.zakova@mmkv.cz 
353 151 442  
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