
 

 

Zápis z „Pracovního jednání PS č. 4“ 

 

Místo konání: MAS ORLICKO, Divišova 669, Žamberk 

Dne: 26. 2. 2015 

Účastníci: Antonín Fiala 

 Petr Helekal 

                  Petra Smrčková 

 Josef Franc 

 Josef Paďour 

 Renata Šedová 

Omluveni:  Pavel Šisler 

  

Lukáš Bednář, zpracovatel strategie v klíčové oblasti 3 – Investiční rozvoj území z Místní akční 

skupiny ORLICKO (MAS), přivítal všechny přítomné a poděkoval za jejich účast na jednání 

s tímto programem: 

 

1. Aktuální stav zpracování jednotlivých opatření 

2. Aktuální stav projednání opatření s veřejností (setkání, projektové záměry, … ) 

3. Diskuse nad výhledovými možnostmi implementace opatření a projednání dílčích 

implementačních faktorů v souladu s analytickou a strategickou částí (vhodní 

příjemci, limity výdajů, preferenční kritéria, atd.) 

4. Diskuse, zprávy členů PS, úkoly k dalšímu jednání 

 

Po podání základních informací dle bodů 1. a 2. Projednali účastníci pracovní skupiny návrhy 

implementace následujících podoblastí a opatření SCLLD. Lukáš Bednář upozornil, že se 

jedná o PRACOVNÍ NÁVRHY, které projdou změnami s přihlédnutím k aktuálním zněním 

operačních programům a aktuální verzi MPIN (Metodický pokyn pro integrované nástroje).  

 

 

 



 

 

 

Integrovaný operační program 

Podoblast SCLLD Opatření  Implementace 

3.2. 

Kvalitní, bezpečná a 

ekologická doprava v 

území 

3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě IROP 

 

Fiche : IROP / 1 – Bezpečné silnice 

a chodníky pro všechny 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 

 

IROP 

 

Fiche : IROP / 2 – Komplexní 

podpora cyklistické dopravy 

3.2.4. Rozvoj ekologické a bezbariérové 

dopravy 

IROP 

 

Fiche : IROP / 3 – Doprava 

dostupná všem a šetrná 

k životnímu prostředí 

 

U Fiche IROP / 1 proběhla diskuze o roli svazků obcí při řešení bezpečnosti dopravy 

v jednotlivých obcích se závěrem, že se projekty týkají jednotlivých obcí, tedy by je měly řešit 

samostatně. Paní Šedová vzpomněla připravovaný projekt měřičů rychlosti v ROT, který se 

nakonec neuskutečnil. V rámci řešení bezpečnosti dopravy touto formou mohou jednotlivé 

obce zažádat zvlášť. 

 

V rámci projednání fiche IROP / 3 paní Smrčková zmiňuje společnost Audisbus, která již 

bezbariérovou dopravu provozuje. Připomíná, že spíše než finanční prostředky na pořízení 

dopravních prostředků je obtížné financovat provoz vozidel. Z pohledu možných žadatelů 

byly v této fichi zachovány i soukromé subjekty, které mají větší zkušenosti s provozem a 

jeho udržitelností. 

 

Při projednání fiche IROP / 2 byla opět řešena role svazků obcí - v rámci této fiche jsou svazky 

vhodnými žadateli s ohledem vedení cyklostezek a cyklotras po katastrech více obcí. Na větší 

svazkové projekty budou svazky žádat přímo, ne přes SCLLD. Paní Šedová připomíná, že 10. 



 

 

3. bude ukončeno zpracování krajské cyklokoncepce, jejíž závěry by bylo vhodné zapracovat 

do strategie MAS. Paní Šedová dále upozorňuje na správné nastavení monitorovacích 

indikátorů daných operačním programem s ohledem na alokované částky do tohoto opatření 

a průměrnou částkou na 1 km cyklostezky (MI – délka nově vybudovaných cyklostezek a 

cyklotras). V tomto ohledu nabízí i případnou spolupráci. 

 

V rámci uvedených fiche bude nutné pečlivě zpracovat návrh preferenčních kritérií a kritérií 

přijatelnosti. 

 

V závěru byla otevřena diskuse, kde účastníci měli možnost říct své připomínky či svá 

doporučení.  

Pracovní skupina se shodla, že není třeba, aby všechna opatření byla alokována ve stejné 

míře (zejména u fiche IROP/3 nejsou třeba velké finanční prostředky oproti fichi IROP/1) 

V rámci jednání však nebyla stanovena žádná priorita a toto rozhodnutí bylo odloženo do 

okamžiku, kdy budou známy možné disponibilní prostředky.  

 

Další postup: 

 

 Členové PS obdrží projednávané, doplněné materiály k připomínkování. Své podněty 

/připomínky/ a návrhy k doplnění zasílejte, prosím, do 31.3.2015. Následně budou 

jednotlivé návrhy považovány za výchozí schválené v pracovní verzi. Následně budou 

upravovány v souladu s aktuálním vývojem přípravy OP i s dalšími dostupnými 

informacemi.   

 MAS ORLICKO předpokládá ještě 1, max. 2 jednání pro projednání finálního návrhu 

implementace – až budou k dispozici potřebné dokumenty.  

 

 

Zpracoval: Lukáš Bednář 10. 3. 2015                                                         
 


