
ZÁPIS 

z 1. jednání pracovní skupiny „Multimodální doprava – aktivita cyklodoprava“  

Integrované teritoriální investice Karlovarské aglomerace  

k výzvě č. 10 ITIKA° dne 25. 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 cyklodoprava“ bylo předloženo osm projektových záměrů. Předkladatelé 

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

dosud známých parametrů přijatelnosti. K jednotlivým prezentovaným PZ byly navrženy pouze drobné 

připomínky k dopracovaní a doplnění (Viz. „Úkoly“). Budou–li PZ upraveny dle připomínek v řádném 

termínu, budou všechny předložené projektové záměry doporučeny do strategického rámce ITIKA°, 

vzhledem k dostatečné alokaci pro tuto aktivitu. 

 

Úkoly:   

PZ 10/09 – Do PZ dopsat, že projekt zajišťuje bezpečnost a bezbariérovost dopravní infrastruktury pro 

všechny účastníky provozu na pozemních komunikací.  

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

všechny účastníky provozu na pozemních komunikací.  

 - Přesunout finanční plán do r. 2025, sledované období 9/2022- 9/2024, 10/2024 – 03/2025. 

 - Přesunout finanční plán do r. 2026, sledované období 04/2025 – 09/2025 

PZ 10/11 - Do PZ doplnit indikátor 764010 Parkovací místa pro jízdní kola  

PZ 10/13 – Do PZ doplnit indikátor 764010 Parkovací místa pro jízdní kola 

PZ 10/15 – Do PZ doplnit indikátor 764010 Parkovací místa pro jízdní kola 

http://www.kvprojekty.cz/


PZ 10/16 – Upravit CZV podle již známého propočtu nákladů na stavbu 

    - Přesunout finanční plán do r. 2026 

 

6. Závěr 

Bylo dohodnuto, že vzhledem k dostatečné alokaci pro tuto aktivitu, budou všechny předložené 

projektové záměry po úpravě doporučeny Řídícímu výboru ke schválení.  

 

 

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

07. 11. 2022 aktualizované projektové záměry dle výše zadaných úkolů ve formátu PDF (s podpisem 

statutárního zástupce). 

 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Hodnotící tabulka PS „Multimodální doprava“ – aktivita Cyklodoprava 

 

 

 

 

 
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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