
 

 

 

ZÁPIS PS Atraktivní – jednání k výzvě č. 5 – Infrastruktura pro cyklistickou 
dopravu 

12/05/22 10:00, ÚKEP MP, p.o. 

 

Účastníci – dle prezenční listiny (příloha č. 1). 

Úvodní informace: 

Důvodem jednání je potřeba odborného posouzení a prioritizace přijatých záměrů dle kritérií 
uvedených ve výzvě.  

Podle aktuálně platné metodiky bude možné do programového rámce zahrnout záměry 
přesahující 100% vyčleněné alokace pro plzeňskou aglomeraci, max. však do výše 130% 
alokace. 

Celkem přijato 20 projektových záměrů s celkovými plánovanými výdaji 461 mil. Kč, 
požadovaná výše dotace EU (70 % z plánovaných CZV) činí 316 mil. Kč. Předpokládaná 
alokace činí 94 mil. Kč. 

Pan Václav Kubernát upozorňuje na možný střet zájmů. Dle jednacího řádu pracovních 
skupin bodu 2.8 je střet zájmů u člena PS vyloučen (Vzhledem k tomu, že na úrovni 
pracovních skupin nedochází k rozhodovacím úkonům (úkonům majícím vliv na práva a 
povinnosti účastníků/žadatelů), naopak je uplatňován princip partnerství, je střet zájmů na 
úrovni PS vyloučen sui generis). 
 

Seznámení členů skupiny s nejdůležitějšími informacemi v oblasti přípravy a realizace ITI 
výzvy a představení projektových záměrů. 

Informace k jednotlivým záměrům (pořadí dle doručení), které vykazovaly nedostatky: 
 
Terčová: 
 
Cyklotrasa č. 38, průtah správním územím obce Předenice, Etapa A – projekt nesplňuje tyto 
obecná kritéria přijatelnosti: 

 Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování (chybně uveden 
rozpočet/podíl dotace a spolufinancování; předpokládaný zdroj financování) 

 Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě zapojení dalších subjektů je 
jednoznačně popsána jejich role v projektu (nejasně uvedené informace ohledně 
zapojení partnera) 

 Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření programového rámce 
(indikátor není uveden) 

Dále v projektu není popsán stav přípravy a rizika projektu. 
 
Cyklostezka Losiná – Černice – projekt nesplňuje obecné kritérium přijatelnosti – Projekt má 
jednoznačně určené žadatele a v případě zapojení dalších subjektů je jednoznačně popsána 
jejich role v projektu. 
 



 

 

Stezka pro cyklisty Dýšina - Kyšice - projekt nesplňuje obecné kritérium přijatelnosti - Projekt 
má jednoznačně určené žadatele a v případě zapojení dalších subjektů je jednoznačně 
popsána jejich role v projektu (neuvedeny informace ohledně zapojení partnera) 
a 
Specifické kritérium přijatelnosti – Je popsána návaznost na další aktivity/projekty v území 
(zcela chybělo) 
 
 
Členové mini týmu PS Atraktivní se shodli na posuzování projektových záměrů především dle 
stavu připravenosti, v případě, že byly projekty ve stejném stádiu přípravy, hrála v hodnocení 
roli cena/km. Doplňkově bylo přihlíženo také k důležitosti cyklostezky (ve smyslu počtu 
uživatelů). 

 

Závěry diskuze: 

Vyzvat žadatele s neúplnými záměry o doplnění. Všichni doplnili v termínu (pozn. 
zapisovatelky).  

Členové PS doporučují pro jednání ŘV ITI toto pořadí projektových záměrů: 
1) Cyklostezka Vejprnický potok 
2) Greenways Plzeň – Mže, pod Vinicemi – Radčická 
3) Greenways Plzeň, Radobyčice – Útušice 
4) Greenways Plzeň – Radbuza – Doudlevce 
5) Lávka přes Radbuzu v Chotěšově 
6) Stezka pro cyklisty Dýšina – Kyšice 
7) Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně 
8) Smíšená CS Tlučná – propojení v údolí Vejprnického potoka – větev B1 
9) Cyklostezka č. 38 Čižice 
10) Výstavba cyklotrasy č. 38 v k.ú. Přeštice 
11) Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy 
12) Cyklostezka Bděněves – Malesice 
13) Cyklostezka Losiná – Černice 
14) Cyklostezka propojení Černice – Radobyčice 
15) Cyklotrasa č. 38, průtah správním územím obce Předenice, Etapa A 
16) Greenways Plzeň, Mže, úsek Malesice – hranice města Plzně 
17) Cyklostezka Vejprnice – Vochov – etapa Vejprnice 
18) Cyklostezka Vejprnice – Vochov – etapa Vochov 
19) Cyklostezka Vejprnice – Líně – etapa Vejprnice 
20) Cyklostezka Vejprnice – Líně – etapa Líně 

 
 
 
Zapsala: Jana Terčová 
19. 5. 2022 
 

 




