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Magistrát města Ústí nad Labem 
+420 475 271 674 
www.iti-ucha.cz 

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny Doprava a dopravní infrastruktura 

13. 12. 2022 od 12:30 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

Účast: dle prezenční listiny, printscreenů a stažené prezenční listiny z MS Teams 

Program jednání:  
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení 
2. Úvod a představení aktualizace pracovní skupiny 
3. Programové období 2021-2027 
4. Implementace ITI ÚChA 2021+ 
5. Diskuze a různé 

 
Zápis jednání 

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení 

 Ukládací usnesení z posledního jednání této pracovní skupiny bylo splněno. Mgr. Jiří Starý 

předložil návrh seznamu strategických projektů pro programový rámec OP D a IROP Řídicímu 

výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. 

 

2. Úvod a představení aktualizace pracovní skupiny 
 

Pracovní skupiny pro období 2021-2027 

 5 tematických pracovních skupin 

- Doprava a dopravní infrastruktura 

- Ekonomika 

- Lidské zdroje 

- Životní prostředí a veřejný prostor 

- Kultura a cestovní ruch 

  Zápisy veřejně dostupné na: http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty 

Složení pracovních skupin 

 Schváleno v ŘV ITI dne 11. 10. 2022 

 Aktualizace složení PS na základě 

- konkretizace obecných nominací, např. města a obce dle záměrů a zájmu 

- na základě dosavadní účasti na jednáních => nutné zajistit akceschopnost a 

usnášeníschopnost  

- na základě podnětů a rozhodnutí jednotlivých členů PS 

- identifikované či navrhované změny odsouhlaseny s dotčenými zástupci dané 

organizace/instituce 

 Aktuální složení pracovní skupiny: 

- 5x statutární města (Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem) 

- Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Bílina, Jirkov, Krupka, Klášterec nad Ohří, 

Litvínov, Litoměřice)  

- Ústecký kraj 

- MMR ČR a MD ČR  

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
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- Dopravní podniky a provozovatelé městské hromadné dopravy v ÚChA (DPmUL, 

DPmD, DPmML, Autobusy KV,   DPmCHJ) 

- ICUK 

- KS MAS 

- Program RE:START 

- ANNOÚK 

- + nově ČVUT 

- Hosté: KHK ÚK, ČD, DA České Švýcarsko, ČVUT… + nově MMR ČR a MD ČR 

 
 

3. Programové období 2021-2027 
 
OP Spravedlivá transformace 

 3. 11. 2022 – 1. monitorovací výbor 

 30. 11. 2022 – zahájen příjem žádostí strategických projektů (https://opst.cz/dotace/2-vyzva/) 

 Z pohledu nástroje ITI je nejzajímavější strategický projekt Zavádění vodíkové mobility v Ústí 

nad Labem 

 

Modernizační fond 

 Osobní vlakové soupravy (elektro/baterie/H2) – Q2/2023 

 https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/  

SFDI 

 Každoroční poskytování finančních příspěvků 

 Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové chodníky, cyklostezky, místní a účelové komunikace 

 Vyhlášení další výzvy v roce 2023 

 Možnost předběžných konzultací 

 https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/   

Národní program životní prostředí  

 Výzva č. 3/2022: Ekomobilita (fin. v rámci NPO) 

 Nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele (el./vodík) a neveřejné dobíjecí stanice 

(podmínka nákupu vozidla) 

 Příjem žádostí do 15. 12. 2023 

 Alokace: 600 mil. Kč 

 https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108 

IROP 

 Vyhlášené či uzavřené individuální výzvy  

http://www.iti-ucha.cz/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/
https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108
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- individuální a ITI – knihovny, mateřské školy, sociální bydlení, bezpečnost, muzea, 

cyklodoprava, nízkoemisní vozidla 

- pouze individuální výzva – telematika, základní školy 

 Plánované vyhlášení dalších individuálních výzev  

- leden 2023 – památky, terminály 

- únor 2023 – cestovní ruch, veřejná prostranství 

- září 2023 – sociální bydlení II. 

- listopad 2023 – plnicí a dobíjecí stanice 

 Harmonogram výzev pro rok 2022 a 2023 – IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 

Dokumenty k IROP 2021-2027 (mmr.cz) 

 Semináře pro žadatele na centrální (MMR ČR) a regionální úrovni (CRR) – dostupné po 

rozkliknutí jednotlivých výzev nebo na https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci 

 

 Vozidla (ITI) – 39. výzva, vyhlášeno (12. 12.) 

 Vozidla (individuální) – vyhlášeno, naplnění alokace výzvy 132,6 % 

 Bezpečnost (ITI) – 53. výzva, vyhlášeno (14. 11.) 

 Bezpečnost (individuální) – vyhlášeno, naplnění alokace výzvy 35,6 % 

 Cyklodoprava (ITI) – 66. výzva, vyhlášeno (8. 12.) 

 Cyklodoprava (individuální) – vyhlášeno, naplnění alokace výzvy 22,9 % 

 Telematika (ITI) – 67. výzva, vyhlášení dne 19. 12. 

 Telematika (individuální) – vyhlášeno, naplnění alokace výzvy 40,2 % 

 Multimodální doprava (ITI) – 74. výzva, vyhlášení 2/2023 

 Multimodální doprava (individuální) – vyhlášení 1/2023 

 Dobíjecí stanice (ITI) – 108. výzva, vyhlášení 12/2023 

 Dobíjecí stanice (individuální) – vyhlášení 11/2023 

 

 Telematika – odstoupení projektu Teplic „Odbavovací a platební systém MHD Teplice“ (4,4 mil. 

Kč, příspěvek EU) => řešena možnost převedení alokace pro tzv. hraniční projekt SM Chomutov 

(tedy pro projekt, který v původní výzvě ITI nebyl podpořen v plném rozsahu) 

OP Doprava 

 24. 11. 2022 – schválený programový rámec OP D ze strany MD ČR vč. strategických projektů! 

 Výzva č. 9 – Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby) 

- dvoukolová, průběžná výzva 

- pro předběžné žádosti otevřena do 31. 1. 2024 

- nejzazší termín ukončení fyzické realizace do 31. 12. 2027 

 Výzva č. 10 – Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace) 

- dvoukolová, průběžná výzva 

- pro předběžné žádosti otevřena do 31. 1. 2024 

- nejzazší termín ukončení fyzické realizace do 31. 12. 2027 

 Výzva č. 7 – ITS 

- dvoukolová, průběžná výzva 

- pro předběžné žádosti otevřena do 31. 1. 2024  

- nejzazší termín ukončení fyzické realizace do 31. 12. 2026 

 Výzva č. 6 – Infrastruktura pro alternativní paliva – vodíkové plnící stanice (mimo ITI) 

http://www.iti-ucha.cz/
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci
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- jednokolová, kolová výzva 

- otevřena do 31. 1. 2023 

- nejzazší termín ukončení fyzické realizace do 31. 12. 2026 

- oprávnění žadatelé (Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným 

přístupem) 

 V rámci OP D stěžejní podmínka zazávazkování min. 50 % celkové alokace do konce roku 2024 

- zazávazkování = schvalovací protokol 

- v opačném případě reálně hrozí odejmutí alokace!!! 

 V okamžiku předložení žádosti o podporu musí mít projekt minimálně vydané územní 

rozhodnutí 

 Povinný soulad se SUMP a kladný výsledek CBA 

 Další informace: https://opd3.opd.cz/slozka/drazni-infrastruktura-OPD3 

 Tabulky pro CBA: https://opd3.opd.cz/slozka/metodika-cba 

 11. 11. 2022 – Seminář pořádaný MD ČR k drážní infrastruktuře 

 9. 12. 2022 – Seminář pořádaný MD ČR k ITS 

OP Doprava – projekty v ÚChA 

 DPmUL – Výstavba trolejbusové tratě v ulici Výstupní  

 DPmML – Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most-Litvínov, II. etapa 

 SM Teplice – Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice - II. etapa záměru, RTT 

Stavba 01 - úsek ul. Stanová - J. Koziny a RTT Stavba 03 - úsek propojka u Nových lázní 

Finanční údaje uváděné v následující tabulce je příspěvek EU 

 

 SM Most – Systém světelně řízených křižovatek v Mostě s dynamickým řízením a preferencí 

vozidel IZS a MHD 

OP Doprava – aktuální situace 

 Alokace na drážní dopravu bez rezervace na konkrétní projekty ve výši téměř 700 mil. Kč 

(příspěvek EU) 

 Významný projekt města Litvínova/DpmML na modernizaci tratí v Litvínově nebyl předložen 

do výzvy ITI 

 Zájem o realizaci projektu v Litvínově trvá, nicméně bude případně realizován pouze v 

částečném rozsahu 

- značný prostor pro přípravu a realizaci dalších projektů! 

 Aktuálně schválený harmonogram výzev ITI 

 
 Reálně očekávaný posun na vyhlášení další výzvy ITI do 2. pol. roku 2023 

http://www.iti-ucha.cz/
https://opd3.opd.cz/slozka/drazni-infrastruktura-OPD3
https://opd3.opd.cz/slozka/drazni-infrastruktura-OPD3
https://opd3.opd.cz/slozka/metodika-cba
https://opd3.opd.cz/slozka/metodika-cba
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- výzva ITI bude otevřena i pro doprovodnou infrastrukturu drážní dopravy i přes rizika 

zejm. s CBA 

OP Doprava – další postup 

 Ověření dodatečné absorpční kapacity pro další plánovou výzvu ITI: 

- aktuální stav u projektu modernizace tramvajových tratí v Litvínově 

- další projekty modernizací tratí zejm. v Teplicích a Chomutově 

- připravenost a proveditelnost projektů doprovodné drážní infrastruktury zejm. v 

kontextu CBA 

 

4. Implementace ITI ÚChA 2021+ 

Schvalování programových rámců 

 Na PS schvalován seznam strategických projektů pro programový rámec IROP a OP D 

  Schvalování programových rámců na straně nositele ITI ÚChA 

- ŘV ITI ÚChA dne 2. 9. 2022 

- RM ÚnL dne 5. 9. 2022 

- ZM ÚnL dne 12. 9. 2022 

 IROP 

- říjen 2022 – vyhlášena výzva ze strany ŘO na předkládání programových rámců  

- listopad 2022 – nalezena systémová chyba v monitorovacím systému  

- prosinec 2022 – systémová chyba vyřešena 

- pokračuje konzultace programového rámce s ŘO vč. vypořádání připomínek 

- vložení programového rámce do monitorovacího systému ke schválení 

 OP D 

- září 2022 – programový rámec zaslán ŘO – vzat na vědomí bez připomínek 

- září 2022 – vložen do monitorovacího systému ke schválení 

- listopad 2022 – programový rámec ze strany ŘO vrácen k přepracování 

- listopad 2022 – programový rámec schválen ze strany ŘO 

Vydávání vyjádření nositele ITI 

 

 Nutné respektovat termín pro předložení projektu do výzvy ŘO = platnost Vyjádření nositele 

ITI 

- stanovoval každý žadatel ve Formuláři strategického projektu 

- tento termín byl předmětem věcného hodnocení strategických projektů 

 Automatické prodlužování Vyjádření nositele ITI 

- v případě zpožďujících se procesů na straně ŘO, případně ITI ÚChA  
 

http://www.iti-ucha.cz/
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5. Diskuze a různé 

Další postup a pozvánky 

 Vložení programového rámce IROP do monitorovacího systému 

 Po schválení PR ze strany ŘO a vyhlášení dotčené výzvy ŘO => vydávání stanovisek ŘV ITI 

 Zaměření se na rozvoj metropolitní spolupráce  

- mapování témat 

- diskutováno legislativní ukotvení 

- v roce 2023 úvodní setkání 

 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 2023 – 26. až 27. 1. 2023 (Brno) 

- bližší informace a registrace – https://www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky/detail-

akce/?id=222  

 Komunální veletrh 2023 – 17. až 19. 5. 2023 (Výstaviště Flora Olomouc) 

- bližší informace – https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/komunalni-veletrh-2023  

Přehledné publikace nejen pro žadatele 

 Dotační zpravodaj RRA ÚK – https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068 

 Abeceda fondů EU – https://www.dotaceeu.cz/cs/abecedafondueu   

 

Generátor povinné publicity 

 Pro programy řízené MŽP ČR 

 https://publicita.sfzp.cz/ 

- billboardy 

- plakát A3 

- pamětní deska 

- elektronický plakát  

 

 

 

 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky/detail-akce/?id=222
https://www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky/detail-akce/?id=222
https://www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky/detail-akce/?id=222
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/komunalni-veletrh-2023
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/komunalni-veletrh-2023
https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068
https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068
https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068
https://www.dotaceeu.cz/cs/abecedafondueu
https://www.dotaceeu.cz/cs/abecedafondueu
https://publicita.sfzp.cz/
https://publicita.sfzp.cz/
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Prezenční listina 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/

