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Vážení členové Řídicího výboru ITI PMO, 
 
děkuji za reakce a většina z Vás preferuje projednání per rollam. Vzhledem ke karanténním 
opatřením na radnici hl. m. Prahy spojenými s COVID 19 a nemožnosti se sejít v termínu 23. 6. 2020 
bych Vás požádala o hodnocení projektových záměrů a následné vydání Vyjádření ŘV ITI PMO 
prostřednictvím hlasování per rollam č. 30. 
 
Budete hlasovat o usneseních týkající se bodů zaslaného programu původního jednání: 
  

 Na vědomí 
o informace o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků Strategie ITI Pražské 

metropolitní oblasti u ŘO IROP (příloha č. 2 - excelová tabulka s informacemi k 
datu 1.6. 2020) 

o informace o přípravě nového programového období 2021+ (příloha č. 4) 

 Vydání vyjádření ŘV ITI PMO na základě vyhodnocení zaslaných projektových záměrů 
předložených do výzev nositele ITI PMO 

 Výzva č. 32 – „silnice VII“ (IROP) – 3 PZ 
 Výzva č. 33 – „vozidla IV“ (IROP) – 2PZ 
 Výzva č. 34 – „terminály a P+R V“ (IROP) – 1 PZ 
 Výzva č. 35 – „SŠ II“ (IROP) – 1 PZ 
 Výzva č. 36 – „preference v dopravě – území hl. m. Prahy (OP PPR) – 2 PZ 

Úkolem Řídicího výboru ITI PMO je posoudit všechna hodnoticí kritéria a vydat Vyjádření ŘV 
ITI PMO o souladu/nesouladu projektových záměrů se Strategií ITI PMO. V příloze č. 3 – 
přijaté PZ _ K HODNOCENÍ – výzvy č. 32 – č. 36 jsou přiloženy zápisy z jednání PS, přijaté PZ a 
hodnotící kritéria ŘV ITI PMO, dle kterých je třeba předložený projekt vyhodnotit. V tabulce 
jsou zaznamenány údaje z předhodnocení výkonným týmem nositele, v případě připomínek 
k hodnocení předloženého PZ mě prosím kontaktujte nebo vyplňte a zašlete zpět tabulku 
s vyhodnocenými kritérii. 
 
Všechny dokumenty k hodnocení a k následnému hlasování per rollam jsou dostupné ke 
stažení zde: http://leteckaposta.cz/909494131  
 

 Změna integrovaného projektů ITI PMO (příloha č. 5 - prodloužení termínu realizace u ZŠ) 
 

 
Prosím o hlasování následujících usnesení v souladu s etickým kodexem ŘV ITI PMO (pozor na 
hlasování o projektech předložených Středočeským krajem –  silnice– usnesení č. 2 a č. 5; projekty 
hl. m. Prahy – usnesení č. 6). 
  
Vaše vyjádření prosím pošlete do 24. 6. 2020 na email kristina.hapkova.kleinwachterova@praha.eu, a 
to ve formě (stačí umazat nevhodné z následujícího výčtu): 
Hlasování per rollam č.30: 
Usnesení č. 1: BERE NA VĚDOMÍ/NEBERE NA VĚDOMÍ 
Usnesení č. 2: PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE 
Usnesení č. 3: PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE 
Usnesení č. 4: PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE 
Usnesení č. 5: PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE 
Usnesení č. 6: PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE 
Usnesení č. 7: PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE 
 
Pokud se člen Řídicího výboru ITI PMO nevyjádří ve stanovené lhůtě, považuje se jeho hlasování dle 
platného Jednacího řádu ŘV ITI PMO za souhlasné s navrženým usnesením. Upozorňuji, že hlasovat 
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v tomto případě mohou členové, zastoupení náhradníkem je vyloučeno a jeho hlasování bude 
považováno za neplatné.  
 
Usnesení č. 1 
 
„Řídicí výbor ITI PMO bere na vědomí informace o stavu čerpání finančních prostředků Strategie ITI u 
ŘO IROP a přípravě programového období 2021+.“  
 
Usnesení č. 2 
„Řídicí výbor ITI PMO na základě vyhodnocení kritérií ŘV ITI PMO  došel k závěru, že všechny 3 
projektové záměry předložené do výzvy nositele ITI č. 32 Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční 
sítě navazující na síť TEN-T VII tvoří optimální soubor projektů k naplnění Strategie ITI.“ 
Soubor projektových záměrů obsahuje projekty s názvem: 

 Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně; 

 II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic; 

 II/272 Litol, rekonstrukce. 
„Řídicí výbor uděluje své Vyjádření o souladu projektových záměrů se Strategií ITI na základě 
objektivního a správného vyhodnocení všech kritérií.“ 
 
Usnesení č. 3 
 
„Řídicí výbor ITI PMO na základě vyhodnocení kritérií ŘV ITI PMO  došel k závěru, že projektové záměry 
předložené do výzvy nositele ITI č. 33 Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě IV tvoří optimální 
soubor projektů k naplnění Strategie ITI.“ 
Soubor projektových záměrů obsahuje projekty s názvem: 

 MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU 2xCNG; 

 Pořízení nízkoemisních vozidel CNG pro zajištění dopravní obslužnosti obcí Kokořínska. 
„Řídicí výbor uděluje své Vyjádření o souladu projektových záměrů se Strategií ITI na základě 
objektivního a správného vyhodnocení všech kritérií.“ 
 
Usnesení č. 4 
„Řídicí výbor ITI PMO na základě vyhodnocení kritérií ŘV ITI PMO  došel k závěru, že projektový záměr 
Rudná, parkovací plocha u nádraží předložený do výzvy nositele ITI č. 34 Výstavba a modernizace 
terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy V je v souladu 
se Strategií ITI.“ 
„Řídicí výbor uděluje své Vyjádření o souladu projektového záměru se Strategií ITI na základě 
objektivního a správného vyhodnocení všech kritérií.“ 
 
Usnesení č. 5 
„Řídicí výbor ITI PMO na základě vyhodnocení kritérií ŘV ITI PMO  došel k závěru, že projektový záměr 
SŠDŘ Kladno - zvyšování technicko didaktické úrovně výuky předložený do výzvy nositele ITI č. 35 
Rozšíření technického vybavení středních škol II je v souladu se Strategií ITI.“ 
„Řídicí výbor uděluje své Vyjádření o souladu projektového záměru se Strategií ITI na základě 
objektivního a správného vyhodnocení všech kritérií.“ 
 
Usnesení č. 6 
„Řídicí výbor ITI PMO na základě vyhodnocení kritérií ŘV ITI PMO  došel k závěru, že projektové záměry 
předložené do výzvy nositele ITI č. 36 Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy 
v uličním provozu II tvoří optimální soubor projektů k naplnění Strategie ITI.“ 
Soubor projektových záměrů obsahuje projekty s názvem: 

 Preference B 
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 Strakonická - rozšíření 
„Řídicí výbor uděluje své Vyjádření o souladu projektových záměrů se Strategií ITI na základě 
objektivního a správného vyhodnocení všech kritérií.“ 
 
Usnesení č. 7 
 
„Řídicí výbor ITI PMO souhlasí s požadovanou změnou projektu Konverze mlýna na budovu ZŠ a 
vydává kladné vyjádření k žádosti o změnu.“ 
 
Vážení členové Řídicího výboru ITI PMO, 
 
 
ráda bych Vás informovala o vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev nositele 

 č.32: Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VII; 

 č. 33: Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě IV; 

 č. 34: Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou 
dopravu v zázemí Prahy V; 

 č. 35: Rozšíření technického vybavení středních škol II; 

 č. 36: Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu II 
 
a výsledcích hlasování per rollam č. 30, které proběhlo ve dnech 18. – 24. 6. 2020. V příloze naleznete 
vyhodnocení kritérií ŘV ITI PMO a navržená vyjádření vč. příloh (dostupné zde 
http://leteckaposta.cz/326662318 ). 
  

http://leteckaposta.cz/326662318
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Výsledky hlasování per rollam č.30: 
 
Usnesení č. 1 

-9 členů s hlasovacím právem vzalo na vědomí,  6 členů se ve stanoveném termínu nevyjádřili. 
Usnesení č. 2  

- 7 členů s hlasovacím právem pro, 2 členové s hlasovacím právem se zdrželi, 6 členů se ve 
stanoveném termínu nevyjádřili (dle platného Jednacího řádu ŘV ITI PMO jsou tato nevyjádření 
považována za souhlasná). 
Usnesení č. 3 

- 9 členů s hlasovacím právem pro, 0 členů s hlasovacím právem se zdržel, 6 členů se ve 
stanoveném termínu nevyjádřili (dle platného Jednacího řádu ŘV ITI PMO jsou tato nevyjádření 
považována za souhlasná). 
Usnesení č. 4 

-8 členů s hlasovacím právem pro, 1 člen s hlasovacím právem se zdržel, 6 členů se ve 
stanoveném termínu nevyjádřili (dle platného Jednacího řádu ŘV ITI PMO jsou tato 
nevyjádření považována za souhlasná). 

Usnesení č. 5  
- 7 členů s hlasovacím právem pro, 2 členové s hlasovacím právem se zdrželi, 6 členů se ve 

stanoveném termínu nevyjádřili (dle platného Jednacího řádu ŘV ITI PMO jsou tato nevyjádření 
považována za souhlasná). 
Usnesení č. 6 

- 7 členů s hlasovacím právem pro, 2 členové s hlasovacím právem se zdrželi, 6 členů se ve 
stanoveném termínu nevyjádřili (dle platného Jednacího řádu ŘV ITI PMO jsou tato nevyjádření 
považována za souhlasná). 

 
 
Usnesení byla Řídicím výborem ITI PMO ke dni 24. 6. 2020 přijata a dokumenty byly předány 
k podpisu. 
 


