
Výsledky per rollam hlasování Řídicího výboru IPRÚKV° ze dne 1. 2. 2021 
 
 

 

Bod Usnesení Pro Proti Zdrželi se Nehlasovali Rozhodnutí 

1 Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary 

a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 54 k předkládání projektových záměrů pro opatření 
IPRÚKV° A2.1 „Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související 
infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel VII“. 

b) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektový záměr 
V54/01 – „Cyklotrasa A6, Karlovy Vary“ předložený do výzvy č. 54 k předkládání 
projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A2.1 „Rekonstrukce 
a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související infrastruktury za účelem zvýšení 
dopravní mobility obyvatel VII“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru 
s integrovanou strategií IPRÚKV° a 

rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií 

pro Statutární město Karlovy Vary se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 

pro projektový záměr s názvem „Cyklotrasa A6, Karlovy Vary“ s celkovými způsobilými 

výdaji ve výši 4 369 776,00 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 3 714 310,00 Kč. 

8 0 0 1 ANO 

2 Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary 

a) bere na vědomí Informaci o výzvě ŘO IROP ke změnám a přesunům alokací mezi SC IROP, kdy 
IPRÚKV° disponuje nedočerpanou alokací ve výši cca 70 mil. Kč ve SC IROP 3.1 památky 
Kč  (opatření/podopatření ISg B1.1), kterou již není možné v důsledku vyčerpané absorpční 
kapacity v tomto programovém období využít. Část uvedené alokace ve výši 20 mil. Kč by 
mohla být převedena do specifického cíle IROP 2.4 ZŠ a SŠ (opatření/podopatření ISg B2.1) a 

8 0 0 1 ANO 



využita tak v IPRÚKV°, zbývající část alokace ve výši cca 50 mil. Kč bude poskytnuta k dispozici 
k přerozdělení mezi ostatní IPRÚ. 

3 Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

 

a) schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie IPRÚKV° za druhé pololetí roku 2020 dle 

přílohy tohoto usnesení a  

doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Zprávu o plnění integrované strategie IPRÚKV° 
za druhé pololetí roku 2020.    
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4 Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

 

a) schvaluje Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné 

zdraví za rok 2020 dle přílohy tohoto usnesení a 

doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2020.    
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