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Speciální obsahová nápověda k vybraným položkám projektového 

záměru 

pro výzvu nositele ITI č. 34 

Telematika pro IAD II (OPD) 

 

2.1 – 2.3 Statutární zástupce, Kontaktní osoba a Další kontaktní osoba 

Elektronicky podepsat projektový záměr musí jedna z výše uvedených osob. Do kontaktních 

osob je možné vyplnit zástupce poradenské firmy. Pokud bude projektový záměr 

elektronicky podepisovat jiná osoba (uvedená v kontaktech) než statutární zástupce, není 

nutné dokládat plnou moc k podpisu projektového záměru.  

Případnou žádost o stažení nebo změnu projektového záměru už musí podat a podepsat 

výhradně statutární zástupce předkladatele projektového záměru, uvedený v bodě 2.1 

elektronického formuláře projektového záměru nebo jiná osoba s plnou mocí k tomuto 

úkonu. Žádost/změna se zasílá emailem na adresu nositel.iti@ostrava.cz 

3. Popis projektového záměru 

Pole „Stručný popis projektového záměru“   

Uveďte anotaci, jednoduché shrnutí Vašeho projektového záměru. 

Pole „Zdůvodnění realizace projektového záměru“   

Uveďte konkrétní zdůvodnění realizace projektového záměru, dále uveďte konkrétní 
zdůvodnění jednotlivých aktivit projektového záměru, včetně odůvodnění rozsahu 
projektového záměru.  

Uveďte počet vozidel, které budou realizací projektového záměru dotčeny (běžný pracovní 
den, dny víkendu). Odlište individuální, hromadnou dopravu a vozidla záchranných složek. 
Uveďte zdroje výše uvedených informací. 

Pole „Popis aktivit projektového záměru“                             

Uveďte popis jednotlivých aktivit projektového záměru. 

Za jednotlivou aktivitu  lze považovat: - křižovatka, 

                                             - dopravní dispečink, 

                                             - dopravní ústředna, 

                                             - případně další aktivity. 
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Popište u jednotlivých aktivit jejich technické řešení, nakupované technologie, softwary 
apod. 

Uveďte odhad nákladů pro jednotlivé aktivity.  

 

Pole „Cíle projektového záměru (hlavní cíl a specifické cíle)“   

Popište cíle realizace projektového záměru i ve vazbě na indikátor výsledku, který budete 
případně vyplňovat v rámci žádosti o dotaci. 

Popište požadovaný stav po realizaci projektového záměru.  

Pole „Popis dopadu (přínosů) projektového záměru na území ostravské aglomerace“ 

Popište přínosy pro předkladatele projektového záměru (správce řízení dopravy ve městě) 
přínosy (dopady) pro okolí.  

Pole „ Stav připravenosti k datu předložení projektového záměru“ 

Popište stav přípravy k datu předložení projektového záměru. Stav přípravy popište pro 
každou aktivitu projektového záměru zvlášť. 

Uveďte, které přípravné dokumentace jsou vyhotoveny. Uveďte vydána rozhodnutí, 
případně jaká rozhodnutí bude nutné v rámci přípravy získat. 
V případě, že projekt nebude realizován pouze na pozemcích předkladatele, uveďte stav 
projednávání s majiteli pozemků. 
Uveďte stav jednání se správci komunikací, Policií ČR a případně dalšími dotčenými subjekty.  
 
Pole „ Popis podmiňujících aktivit (projektů) pro realizaci projektového záměru“ 

Popište podmiňující akce i jiných subjektů, které ovlivňují zahájení realizace projektů.(Může 
se jednat i o koordinační stavby např. rekonstrukce dotčených komunikací, apod.).   

Pole „ Popis způsobu realizace a časového harmonogramu“ 

Popište časový harmonogram realizace přípravy projektu, stav výběrových řízení; samotné 
realizace (etapizace). Zdůvodněte jejich délku případně, z kterých údajů vycházíte. Odlišujte 
časové riziko.  

Harmonogram popište pro každou aktivitu zvlášť. Zdůvodněte časovou posloupnost mezi 
jednotlivými aktivitami.  

Pole „Lokalizace projektového záměru“ 

 

Popište umístění jednotlivých aktivit projektového záměrů (v případě více křižovatek 
lokalizujte každou křižovatku zvlášť). 

Doporučujeme v rámci příloh vložit přehled širších vazeb se zaznačením míst realizace 
projektového záměru. 
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Pole „Popis cílových skupin“ 

Popište cílové skupiny ve vazbě na jednotlivé aktivity.  

Uveďte rozsah cílové skupiny, kterou bude projektový záměr řešit. 

6. Finanční plán CZV v Kč v jednotlivých letech (plánované předložení žádostí o platbu) 

Pole „Zdroje financování projektového záměru“ 

Popište profinancování realizace projektu - etapizaci. Zdůvodněte zvolenou etapizaci. 

Pole „Indikátory“ 

V rámci „Komentář k indikátorům“ vysvětlete cílovou hodnotu indikátoru.  

Výpočet cílové hodnoty doporučujeme konzultovat s Nositelem ITI.  

Pole „Udržitelnost projektu“ 

U jednotlivých aktivit popište mimo jiné i širší vazby na stávající infrastrukturu.  Například: 
v případě realizovaného dispečinku napojení křižovatek, jejichž realizace není předmětem 
projektového záměru. 

Pole: „Synergie a integrovanost“ 

Popište projekty přímo související s předloženým projektem, nejedná se pouze o projekty 

předkladatele. Jedná se o projekty i jiných subjektů, které mají vliv na předkládaný 

projektový záměr. Např. výstavby jiných komunikací, které mohou ovlivnit tok individuální 

dopravy na území řešené projektovým záměrem. 


