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Speciální obsahová nápověda k vybraným položkám projektového 

záměru 

pro výzvu nositele ITI č. 29 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů II (IROP) 

 

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. Není nutné pro kontaktní osoby dokládat 

plnou moc k podpisu od statutárního zástupce žadatele. 

Případnou žádost o stažení projektového záměru už musí podat a podepsat výhradně 

statutární zástupce předkladatele projektového záměru, uvedený v části 2.1 formuláře 

projektového záměru. 

3. Popis projektového záměru 

Pole „Stručný popis projektového záměru“   

Uveďte anotaci, jednoduché shrnutí Vašeho projektového záměru. 

Pole „Zdůvodnění realizace projektového záměru“   

Zdůvodněte v základních bodech realizaci a rozsah projektového záměru i ve vztahu k dále 
uvedeným aktivitám projektového záměru. Odůvodněte realizaci jednotlivých aktivit. 

Uveďte počet spojů hromadné dopravy v běžný pracovní den a v den víkendu, zastavující na 
terminále. Vyjmenujte jednotlivé linky hromadné dopravy.  

Uveďte zdroje výše uvedených informací. 

Pole „Popis aktivit projektového záměru“                             

Uveďte popis jednotlivých aktivit projektového záměru. 

„Jednotlivou aktivitou“ je míněno: 

- typy parkovacích míst P+R; B+R apod. 
- autobusová stání (MHD; příměstská hromadná doprava) 
- chodníková tělesa 
- cyklostezky 
- případně další aktivity 

Popište u jednotlivých aktivit i širší vazby na stávající infrastrukturu. 

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

Popište cíle realizace projektového záměru i ve vazbě na indikátor výsledku.  
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Pole „ Stav připravenosti k datu předložení projektového záměru“ 

Popište stav přípravy k datu předložení projektového záměru. 

Uveďte, které přípravné dokumentace jsou vyhotoveny. Uveďte vydaná rozhodnutí. 
V případě, že stavba nebude realizována pouze na pozemcích předkladatele, uveďte stav 
projednávání s majiteli pozemků.  
 
Pole „ Popis podmiňujících aktivit (projektů) pro realizaci projektového záměru“ 

Popište podmiňující stavby i jiných subjektů, které ovlivňují zahájení realizace projektů. 

Může se jednat i koordinační stavby, např. výstavba komunikací ovlivňující objízdné trasy 
apod.  

Pole „ Popis způsobu realizace a časového harmonogramu“ 

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

 

Pole „Popis cílových skupin“ 

Popište cílové skupiny ve vazbě na jednotlivé aktivity.  

Uveďte počet cestujících přestupujících na terminálu v běžný pracovní den, případně ve 
víkendový den. Rozlišujte počty cestujících jednotlivých způsobu dopravy a uveďte zdroje, 
případně způsob výpočtu. 

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. 


