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Zápis ze 7. jednání PS1 ITI 2021+ 
Datum: 16.-21. 12. 2022 

Čas:  

Téma: 4. výzva k předkládání projektových záměrů do 

programového rámce IROP – korespondenční hlasování 

Místo:  

Účastníci: Abraham Zdeněk, Čížek Vladimír, Ditrt Tomáš, Harišová Petra, Hübl Rostislav, Javůrková Erika, Jurček 
Tomáš, Klimek Martin, Moravec Petr, Pelikán Tomáš, Ptáček Martin, Semorád Zdeněk, Suk Antonín, Süke 
Pavel, Šimonek Karel, Švadlenka Libor, Vít Karel 

Přílohy: Jednací řád PS, zápis z 5. jednání ŘV A, původní projektové záměry, kontrolní listy k původním záměrům, 

Výzvy ŘV A k dopracování projektových záměrů, dopracované projektové záměry, kontrolní listy 

k záměrům vyzvaným k dopracování 

Dne 16. 12. 2022 byli členové PS1 e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které probíhalo ve dnech 16.-
21. 12. 2022, a to z důvodu potřeby projednání projektových záměrů a hlasování o návrhu souvisejících usnesení.  

Předmětem projednání byly dva projektové záměry podané do 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do 
programového rámce IROP vrácené ŘV A k dopracování. 

Postup projednání je popsán v dokumentu Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+: Interní postupy, 
kapitola 3, str. 22-31).  

4. výzva – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu  

ŘV A se na svém 5. jednání (14. 12. 2022) usnesl k vyzvání žadatele předložených projektových záměrů „Cyklostezka 
„Mechu a Perníku“, úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem“ a „Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Opatovice 
nad Labem – Dříteč“ k dopracování, viz zápis z jednání. Tyto záměry byl podány do 4. výzvy nositele k předkládání 
projektových záměrů do programového rámce IROP „Infrastruktura pro cyklistickou dopravu“. Termín doručení 
dopracovaných záměrů nositeli ITI byl stanoven nejpozději do 21. 12. 2022 (15:00). 

Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem  

Dopracování (znovu předložení) se týkalo jednoho kritéria:  

• Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+.  

Vypořádání: Žadatel doložil dopracovaný projektový záměr s opraveným zařazením do opatření Strategie dne 15. 12. 2022. 

Usnesení PS1 7/1:  

Pracovní skupina Doprava (PS1) na základě výzvy nositele ITI č. 4 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu, na základě 
usnesení PS1 6/5, usnesení ŘV A 5/7 a Výzvy k dopracování projektového záměru ze dne 14. 12. 2022 projednala 
předložený dopracovaný projektový záměr „Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Vysoká nad Labem – Opatovice 
nad Labem“ a posoudila jeho soulad se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+. 

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru: 

Projektový záměr „Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem“ je v 
souladu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+. 

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV 
A a posouzení jeho souladu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ dle přiloženého Kontrolního listu 
ŘV A.  

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

SCHVÁLENO  

Do hlasování byli zapojeni pouze řádní členové PS1, a to dle Jednacího řádu PS ŘV A, Článek V: Korespondenční 
hlasování. Do hlasování se aktivně zapojilo 7 ze 17 stálých členů, všichni hlasovali PRO. Dle bodu 5.5 Jednacího řádu PS, 
pokud se člen nevyjádří ve lhůtě stanovené tematickým koordinátorem, má se za to, že hlasuje pro navržené usnesení. 

Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Opatovice nad Labem – Dříteč 

Dopracování (znovu předložení) se týkalo jednoho kritéria:  

• Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ 

https://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2022-11-21/interni_postupy_hk_pa_2021.pdf
https://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2022-10-20/4.-vyzva_cyklodoprava.pdf
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o Žadatel v projektovém záměru uvedl výchozí a cílovou hodnotu u veškerých relevantních indikátorů výzvy nositele ITI 
odpovídající aktivitám projektového záměru. 

Vypořádání: Žadatel doložil dopracovaný projektový záměr s opraveným relevantním indikátorem dne 15. 12. 2022. 

Usnesení PS1 7/2:  

Pracovní skupina Doprava (PS1) na základě výzvy nositele ITI č. 4 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu, na základě 
usnesení PS1 6/6, usnesení ŘV A 5/8 a Výzvy k dopracování projektového záměru ze dne 14. 12. 2022 projednala 
předložený dopracovaný projektový záměr „Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Opatovice nad Labem – Dříteč“ 
a posoudila jeho soulad se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+. 

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru: 

Projektový záměr „Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Opatovice nad Labem – Dříteč“ je v souladu se 
Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+. 

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV 
A a posouzení jeho souladu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ dle přiloženého Kontrolního listu 
ŘV A.  

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

SCHVÁLENO  

Do hlasování byli zapojeni pouze řádní členové PS1, a to dle Jednacího řádu PS ŘV A, Článek V: Korespondenční 
hlasování. Do hlasování se aktivně zapojilo 7 ze 17 stálých členů, všichni hlasovali PRO. Dle bodu 5.5 Jednacího řádu PS, 
pokud se člen nevyjádří ve lhůtě stanovené tematickým koordinátorem, má se za to, že hlasuje pro navržené usnesení. 

Následně bude probíhat řádné hlasování členů ŘV A o zařazení projektových záměrů do programového rámce IROP. 

Příští jednání: únor 2022 

Zapsal: Tomáš Kořínek 


