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1 ÚVODNÍ PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 1.2 Hodnocení 

Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 
2014-2020. 

ANO – Projekt je v souladu s Dopravní 
politikou ČR 2014-2020. Podrobné informace 
jsou uvedeny v kapitole 4.5. 

Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. 
obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených do 
konce roku 2017 soulad s Kartou souladu 
projektu s principy udržitelné mobility, resp. se 
Strategickým rámcem městské mobility, nebo 
s Plánem udržitelné městské mobility. 

Nerelevantní – Žádost o podporu se týká 
projektu v obci s méně než 50 tis. obyvateli 
nebo projektu v obci s více než 50 tis. 
obyvateli předloženého od roku 2018. 

Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. 
obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených od 
roku 2018 soulad se Strategickým rámcem 
městské mobility nebo s Plánem udržitelné 
městské mobility. 

Nerelevantní – Žádost o podporu se týká 
projektu v obci s méně než 50 tis. obyvateli 
nebo projektu v obci s více než 50 tis. 
obyvateli předloženého do konce roku 2017. 

Projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. 
obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu s 
principy udržitelné mobility. 

ANO – Žádost obsahuje jako přílohu Kartu 
souladu projektu s principy udržitelné mobility 
prokazující připravenost projektu v souladu s 
principy udržitelné mobility. 

Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů 
dopravy na životní prostředí. 

ANO – Ve studii proveditelnosti je popsán 
příspěvek projektu k eliminaci negativních 
vlivů na životní prostředí.  

Komplexní dopad projektu na životní prostředí, 
zvýšení bezpečnosti dopravy či zvýšení využití 
veřejné dopravy je uvedeno v kapitole 9. 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční 
a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 
projektu. 

ANO – Projekt je zajištěn po administrativní, 
finanční a provozní stránce, jak po dobu 
realizace projektu, tak po dobu udržitelnosti. 
Žadatel sestavil odborně zdatný a zkušený tým 
a vyčlenil finanční prostředky na realizaci a 
provoz projektu. Personálnímu zajištění 
projektu se věnuje kapitola 7. 

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt 
dosáhne minimálně stanovené hodnoty 
ukazatelů. 

ANO – Výsledné hodnoty ukazatelů v 
MS2014+ dosahují minimálně hodnoty 
stanovené v pravidlech výzvy. 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

ANO – Indikátory jsou nastaveny adekvátně k 
naplnění cíle projektu, dle Metodického listu 
indikátorů k 73. výzvě. 

Žadatel zvolil: 
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Indikátor 74001 Počet vytvořených 
parkovacích míst s hodnotou 77 

Indikátor 76401 Počet parkovacích míst pro 
jízdní kola v hodnotě 32 

Indikátor 75110 Počet osob přepravených 
veřejnou dopravou v hodnotě 77 015 
osob/rok. 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu 
je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
85,1 % způsobilých výdajů je zaměřeno na 
hlavní aktivity projektu, které jsou vymezeny 
ve Specifických pravidlech. Označení hlavních 
a vedlejších výdajů u konkrétních položek bylo 
konzultováno se zástupci CRR. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 13. 

Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají 
tržním cenám. 

ANO – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám. Tato 
skutečnost je doložena položkovým rozpočtem 
stavebních prací dle ceníkové soustavy ÚRS 
2017/01. 

Výdaje na hlavní aktivity projektu neuvedené 
v cenících stavebních prací jsou doloženy 
čestným prohlášením projektanta o způsobu 
stanovení cen. 

Zadávací/výběrové řízení na stavební práce 
nebylo zahájeno před předložením žádosti o 
podporu. 

ANO – Zadávací/výběrové řízení na stavební 
práce nebylo zahájeno před podáním žádosti, 
a projekt tak splňuje motivační účinek v 
souladu s nařízením č.651/2014. 

Kapacitní řešení parkoviště odpovídá jeho 
využitelnosti pro podporu multimodality v 
dané lokalitě. 

Ano – Jako jedna z příloh žádosti o dotaci je 
přiložena relevantní dopravně inženýrská 
analýza. 

Ve studii proveditelnosti jsou výsledky shrnuty 
v kapitole 5.4.2.1. 

Typ terminálu odpovídá kategorizaci 
přestupních uzlů dle ČSN 73 6425-2. 

Nerelevantní – Žádost o podporu se netýká 
projektu terminálu. 

Projekt terminálu se týká přestupního uzlu, ze 
kterého v běžný pracovní den odjede více než 
40 spojů linek veřejné hromadné dopravy. 

Nerelevantní – Žádost o podporu se netýká 
projektu terminálu. 

Podlahová plocha vyčleněná v projektu 
terminálu pro komerční aktivity představuje 
maximálně 25 % podlahové plochy budov. 

Nerelevantní – Žádost o podporu se netýká 
projektu terminálu. 

Projekt samostatného parkovacího systému 
P+R, K+R, B+R je realizován v přímé vazbě 

Ano – Stávající využití vlakového a 
autobusového nádraží ve vazbě 
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na stanici, zastávku nebo přestupní uzel, ze 
kterého v běžný pracovní den odjede více než 
20 spojů linek veřejné hromadné dopravy. 

na samostatný parkovací systém je popsán 
v kapitole 5.4.4.  

Projekt samostatného parkovacího systému 
P+G vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší 
zóny nahrazující uliční prostor původně 
přístupný automobilové dopravě. 

Nerelevantní – Žádost o podporu se netýká 
projektu samostatného parkovacího systému 
P+G. Projekt je zaměřen výstavbu 
samostatného parkovací systému typu P+R v 
bezprostřední blízkosti přestupního vlakové a 
autobusové stanice v Pečkách. 

Tabulka 1: Kritéria přijatelnosti  
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Kritéria věcného hodnocení pro SC 1.2 Hodnocení 

Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný. 

Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný a respektuje technologické 
postupy a jejich návaznosti v závislosti na 
charakteru projektu, ročních obdobích a 
dalších faktorech.  

Stejně tak zohledňuje veškeré faktory vzešlé z 
analýzy rizik a počítá i s rezervou pro případ 
výskytu objektivně nepředvídatelných 
událostí. 

Harmonogram s přehledem jednotlivých 
mezníků projektu v členění po měsících je 
uveden v kapitole 5.3.2. 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 
jejich eliminace. 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a jsou 
uvedeny způsoby jejich eliminace. Stejně tak 
je pro každou fázi zajištěný zkušený 
projektový tým, který bude po celou dobu 
trvání projektu, včetně udržitelnosti, veškerá 
rizika monitorovat a bude tak předcházet 
nežádoucím situacím. 

Analýza rizik je uvedena v kapitole 14. 

Projekt přispěje k podpoře železniční dopravy. Projektem řešený samostatný parkovací 
systém, umístěný přímo u přestupního uzlu na 
železnici, navazuje na přestup na železnici. 

Železniční stanice v Pečkách leží na jednom z 
hlavních železničních koridorů v rámci České 
republiky. Návaznost projektu na železniční 
dopravu je popsána v kapitolách 5.4.6 a 
5.4.8.1. 

Projekt je navržen k realizaci v rámci systému 
integrované dopravy. 

Projektem řešený samostatný parkovací 
systém navazuje na systém integrované 
dopravy. Jedná se o linky zahrnuté do systému 
SID (Středočeská integrovaná doprava) a PID 
(Pražská integrovaná doprava), který je 
popsán v kapitole 5.4.7. 

Projekt je navržen k realizaci v oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Město Pečky je na seznamu obcí, jež svým 
správním územím zasahuje do oblasti s 
překročením alespoň jednoho imisního limitu 
pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního 
ozonu podle zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, více v kapitole 5.1.2. 
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Výstupy projektu přispějí k začlenění sociálně 
vyloučené lokality. 

Město Pečky je na seznamu správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností se sociálně 
vyloučenými lokalitami, viz kapitola 5.1.2. 

Projekt terminálu umožní přestup mezi druhy 
veřejné hromadné dopravy (železniční, 
regionální autobusová, městská autobusová, 
městská trolejbusová nebo tramvajová 
doprava). 

Nerelevantní – Žádost o podporu se netýká 
projektu přestupního terminálu. 

Projekt samostatného parkovacího systému je 
navržen v přímé vazbě na přestupní uzel 
umožňující přestup mezi druhy veřejné 
hromadné dopravy (železniční, regionální 
autobusová, městská autobusová, městská 
trolejbusová nebo tramvajová doprava). 

Projekt umožňuje přestup mezi 2 druhy 
veřejné dopravy. Samostatný parkovací 
systém P+R bude sloužit pro spoje regionální 
autobusové dopravy a zároveň zajišťuje 
přestup na vlakové nádraží Pečky k využití 
železniční dopravy. Veškeré vazby 
parkovacího systému na prostředky hromadné 
dopravy jsou popsány v kapitole 5.4. 

Projekt terminálu řeší dopravní obslužnost v 
regionu. 

Nerelevantní – Žádost o podporu se netýká 
projektu terminálu. 

Projekt samostatného parkovacího systému je 
navržen v přímé vazbě na přestupní 
uzel/stanici/zastávku veřejné hromadné 
dopravy obsluhující region. 

Projekt samostatného parkovacího systému 
P+R je navržen v přímé vazbě na autobusové 
a vlakové nádraží je nyní využíváno linkami 
veřejné dopravy, které obsluhují celkem 6 ORP 
(Nymburk, Poděbrady, Kolín, Pardubice, Český 
Brod, Říčany). Linky veřejné dopravy dále 
obsluhují 1 krajské město - Pardubice a hlavní 
město Prahu. 

Projekt zahrnuje realizaci nových parkovacích 
míst pro kola v režimu B+R. 

Projekt zahrnuje realizaci 32 parkovacích míst 
pro kola. Řešení cyklodopravy je uvedeno v 
kapitole 8.1.3. 

Bezbariérové komunikace pro pěší, které jsou 
součástí projektu, navazují na bezbariérové 
komunikace v okolí terminálu nebo 
parkovacího systému. 

Součástí projektu je realizace bezbariérového 
chodníku propojujícího parkovací systém 
s vlakovým nádražím. Bezbariérový chodník je 
zařazen v rámci výdajů jako neuznatelný 
náklad z důvodu nevyřešených 
majetkoprávních vztahů dotčeného pozemku. 

Projekt zahrnuje realizaci elektronického 
informačního systému pro cestující. 

Projekt nezahrnuje realizaci elektronického 
informačního systému pro cestující. 

Projekt zahrnuje realizaci parkovacích míst v 
režimu K+R. 

Nerelevantní – součástí projektu není realizace 
parkovacích míst v režimu K+R 

Tabulka 2: Kritéria věcného hodnocení 
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2 ÚVODNÍ INFORMACE 

Zpracovatel studie proveditelnosti 

Obchodní jméno LK Advisory, s.r.o. 

Sídlo Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice 

Kontaktní adresa Hellichova 795, 290 01 Poděbrady II 

IČ/DIČ zpracovatele 24275093, CZ24275093 

 

Členové zpracovatelského týmu a kontakty 

Jednatel společnosti Mgr. Luboš Rambousek, rambousek@lka.cz, +420 721 125 978 

Projektový manažer Mgr. Monika Bubeníková, bubenikova@lka.cz, +420 773 997 318 

Datum vypracování srpen 2017 
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ 

žadatele 

Město Pečky 

Masarykovo nám. 78, PSČ 289 11, Pečky 

IČ: 00239607 

DIČ: CZ00239607 

Jméno, příjmení a kontakt na 

statutárního zástupce 

Milan Urban 

Kontakt: milan.urban@pecky.cz 

tel: 321 785 051 

Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní 

osobu pro projekt 

Ing. Věra Růžičková – vedoucí odboru správy 

majetku města a bytového hospodářství 

Kontakt: vera.ruzickova@pecky.cz 

tel: 321 786 643 

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve 

vztahu ke způsobilým výdajům 

projektu (Ano x Ne) 

Ne 

Název projektu Výstavba samostatného parkovacího systému 

P+R 
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4 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD 
S PROGRAMEM 

4.1 MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 

Místem realizace jsou přilehlé prostory současného vlakového a autobusového nádraží v Pečkách. 

Město Pečky leží 15 km severozápadně od města Kolína ve Středočeském kraji. K 31. 12. 2016 

mělo město 4 736 obyvatel. Katastrální území má rozlohu 1 076 ha.   

Pečky jsou poměrně mladým městem, ale dobu jeho vzniku lze pouze odhadovat. První písemně 

doložená zmínka o osadě zvané Pečky Podblatné, nebo také Pečky na Podblatí, je z roku 1225. K 

rozvoji obce dochází od poloviny 19. století v souvislosti s vybudováním železniční tratě Olomouc 

– Praha, které hospodářsky zhodnotilo úrodné zemědělské zázemí Polabské nížiny a její lidnatost. 

Díky industrializaci se počet obyvatel Peček mezi lety 1850 až 1930 znásobil šestkrát a před 

druhou světovou válkou to již bylo více než čtyřtisícové město. Díky tomuto rozvoji se Pečky roku 

1879 staly městysem, ale na město byly přes velké úsilí povýšeny až v roce 1925. 

Svou polohou leží na jedné z nejdůležitějších železničních tratí nejen Středočeského kraje, ale 

celé České republiky. Železniční doprava je klíčovou oblastí v dopravní infrastruktuře města, 

zejména z hlediska množství lidí dojíždějících za prací do Prahy nebo do Kolína. Ve městě fungují 

meziměstské autobusové linky. 

Místo realizace projektu – prostory v těsné blízkosti vlakového a autobusové nádraží, se nachází 

v zastavěném území v centru města. 

V současnosti je území využíváno jako neoficiální parkovací plocha s nezpevněným povrchem. V 

území nejsou vyhlášeny chráněné krajinné oblasti (CHKO), přírodní rezervace ani národní parky 

či jiná území dle zákona č. 114/1992 Sb. 

 

Adresa: J. A. Komenského, 289 11 Pečky 

Katastrální území: Pečky [718823] 

 

p.č. dle KN   druh pozemku   vlastník 

519/4    ost.plocha    Město Pečky 

514/42   ost.plocha    Město Pečky 

519/1    ost.plocha    Město Pečky 

554/35   ost.plocha    Město Pečky 

990    ost.plocha    Město Pečky 

993    ost.plocha    Město Pečky 
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Mapa 1: Město Pečky 

Zdroj 1: www.mapy.cz 

 

 

 

Mapa 2: Pečky ve správním obvod obce s rozšířenou působností Kolín 
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Zdroj 2: Český statistický úřad 

 

 

Obrázek 1: Fotografie místa realizace projektu 

Zdroj 3: www. Mapy.cz 

4.2 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN PROJEKTU 

Pro realizaci projektu bylo zvoleno takové rozdělení cílových skupin, které by mělo co nejpřesněji 

popsat jejich potřeby. Nejširší cílovou skupinou jsou obyvatelé. Dále se realizace dotkne 

návštěvníků města, dojíždějících za prací a službami a uživatelů veřejné dopravy. 

Obyvatelé 

Obyvatelé města jsou primární cílovou skupinou, neboť tato skupina prochází celým věkovým 

spektrem. Obyvatelé budou parkovací stání P+R využívat jako místo pro bezpečné zaparkování a 

pro následný přestup mezi druhy veřejné hromadné dopravy v návaznosti na individuální dopravu. 

Vzhledem k neexistenci městské autobusové dopravy vyžaduje závislost místních obyvatel na 

využívání vlastních prostředků pro přesun k vlakovému a autobusovému nádraží. Primárně se 

jedná o automobily, druhotně o cyklodopravu. Obyvatelé Peček a přilehlých obcí z hlediska všech 

skupin bez rozdílu věku a pohlaví budou pozitivně ovlivněni výstupem projektu. 

 

Dojíždějící za prací a službami 

Tuto cílovou skupinu lze dále členit na: 

- obyvatelé okolních obcí, kteří dojíždějí do Peček za prací a službami, 

- obyvatelé Peček, kteří dojíždějí za prací a službami do hlavního města Prahy, nebo jiných měst 

a obcí, zejména do Kolína 
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- obyvatelé okolních obcí, kteří dojíždějí za prací a službami do hlavního města Prahy, či okolních 

měst a obcí a využívají polohu Peček jako přestupní dopravní uzel veřejné hromadné dopravy.  

 

Dojíždějící za prací a službami, budou nově vzniklá parkovací stání P+R využívat k dlouhodobému 

stání vozidla v návaznosti na bezpečný přestup na veřejnou hromadnou dopravu. 

 

Návštěvníci 

Pečky jsou vyhledávanou turistickou destinací, neboť nabízí nespočet důvodů k jejich návštěvě. 

Mezi nejčastější turistický cíl patří kostel sv. Václava na Masarykově náměstí nebo kostel 

Českobratrské církve evangelické na Husově náměstí, který je unikátní tím, že je jedním ze dvou 

kostelů na světě vybavených kubistickým interiérem. Další prvky jako Weinrichův cukrovar nebo 

vodojem, který byl prohlášen za kulturní památku, jsou pádným důvodem k návštěvě Peček.  

Velkou část návštěvníků tvoří cykloturisté, díky nově vzniklým cyklostezkám v okolí Peček. 

Cykloturisté hojně využívají službu ČD bike (půjčovna i přeprava vlastního kola ve vlaku), což 

představuje frekventovaný pohyb cyklistů v blízkosti vlakového nádraží. Realizace projektu bude 

mít pozitivní dopad na bezpečnost pohybu v místě vlakového a autobusového nádraží, neboť 

v rámci realizace nového parkovacího stání nabídne 32 parkovacích míst pro kola a umožní plynulé 

napojení cesty na vybudované cyklotrasy.  

Uživatelé veřejné dopravy 

Uživatelé veřejné dopravy díky projektu budou moci bezproblémově zaparkovat na k tomu 

určených parkovacích stáních a budou se tak bezpečně pohybovat mezi zastávkami veřejné 

hromadné dopravy. Město Pečky je součástí důležitého železničního koridoru nejen Středočeského 

kraje. Uživatelé veřejné dopravy jsou zejména obyvatelé Peček a okolních obcí, kteří dojíždějí za 

prací a službami směrem do Prahy nebo do Kolína. Jsou to převážně uživatelé kombinované 

dopravy, neboť pro přesun k veřejné dopravě využívají automobilový nebo cyklodopravní 

prostředek.  

 

4.3 POPIS CÍLŮ PROJEKTU 

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním 

samostatného parkovacího systému kategorie P+R, který usnadní přestupy mezi vlaky, 

autobusy, vlastní dopravou a cyklodopravou, zjednoduší orientaci cestujících a 

dopravců. 

Projekt má za cíl podporovat návaznosti různých druhů dopravy a vymezovat plochy, které 

umožňují účelné propojení ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a 

dalších ploch s požadavky na ochranu a zvyšování kvality životní prostředí. Vytváří se tak 

podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné 

možnosti mobility a dosažitelnosti v celém obsluhovaném území města a přilehlé oblasti. 

Cílem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších 

způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních 

způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení 
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životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti 

provozu a zajištění bezbariérového přístupu. V neposlední řadě je možné zlepšenou 

dopravní dostupností přispět k začlenění sociálně vyloučených lokalit. 

Dílčími cíli projektu je zajištění potřeb specifických skupin obyvatel v dopravě, zajištění 

bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, dále 

zajištění dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání  

4.4 PROBLÉMY, KTERÉ MÁ REALIZACE PROJEKTU VYŘEŠIT 

Problémové oblasti: 

- Nedostatečná kapacita parkovacích míst v blízkosti vlakového nádraží 

- Absence parkovacích stání pro ZTP 

- Nedostatečná kapacita stání pro kola typ B+R 

- Nebezpečí úrazu chodců a cyklistů díky nepřehledné dopravní situaci v blízkosti nádraží 

(různě zaparkovaná vozidla při kraji vozovky nebo na trávníku) 

- Nebezpečí úrazu chodců a cyklistů díky nezpevněným povrchům a nedostatečnému 

veřejnému osvětlení 

- Negativní vnímání dané lokality díky špatnému estetickému vzhledu  

- Negativní vnímání dané lokality z důvodu absence kamerového systému a nedostatečného 

veřejného osvětlení 

- Zvýšená hluková zátěž a negativní dopad na životní prostředí (prašnost díky nezpevněným 

povrchům) 

 

Realizací projektu dojde následujícím řešením problémů: 

 

 Vznik kvalitní a plnohodnotné infrastruktury pro využívání kombinovaných způsobů 

dopravy – parkoviště, parkovací stání P + R, B + R 

 

 Vytvoření zcela nových 77 parkovacích stání  

 

 Vytvoření 3 vyhrazených parkovací stání větších rozměrů pro osoby s omezenou 

schopností pohybu (ZTP). 

 

 Zvýšení bezpečí pohybu chodců a cyklistů v prostorách vlakového nádraží 

 

 Snížení nadbytečné využívání individuální automobilové dopravy 

 

 Snížení hlukové zátěž a eliminace negativního dopadu na životní prostředí způsobený 

individuální automobilovou dopravou 
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 Zvýšení komfortu uživatelů veřejné dopravy při přestupech z individuální na veřejnou 

dopravu a naopak – zpevněné povrchy a vyznačená stání vozidel, nové veřejné osvětlení 

 

 Zvýšení estetického vzhledu prostoru u nádraží (zeleň) a snížení dlouhodobého 

negativního vnímání dané lokality místními obyvateli a návštěvníky přijíždějícími do Peček 

 

 Zvýšení bezpečnosti cestujících díky pořízení kamerového systému 

 

4.5 POPIS SOULADU PROJEKTU S DOPRAVNÍ POLITIKOU ČR 2014-
2020 SE ZAMĚŘENÍM NA KAPITOLY 4.2.4, 4.2.5 A 4.6 

Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 bezprostředně navazuje 

na Dopravní politiku pro léta 2005 – 2013 a je postavena na analýze jejího dosavadního plnění. 

Kromě toho ji ovlivňují i další přijaté strategické dokumenty celostátní a evropské úrovně. 

Dokument identifikuje hlavní problémy sektoru dopravy a navrhuje opatření na jejich řešení. 

Předkládaný projekt „Výstavba samostatného parkovacího systému P+R“ přispívá zejména 

k naplnění následujících základních principů dokumentu: 

 modernizace, rozvoj a oživení železniční a vodní dopravy, 

 zlepšení kvality silniční dopravy, 

 omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví, 

 zvýšení bezpečnosti dopravy, 

 rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS.  

Hlavním cílem Dopravní politiky je: vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy 

postavené na využití technicko-ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů 

dopravy, na principech hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a 

dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Na tento hlavní cíl, k jehož dosažení projekt jednoznačně směřuje, navazují specifické priority, 

z nichž mnohé budou realizací projektu podpořeny. Jedná se zejména o priority Uživatelé, Provoz 

a bezpečnost dopravy, Zdroje pro dopravu, Dopravní infrastruktura, Snižování dopadu na zdraví 

a životní prostředí.  

 Uživatelé – projekt přispěje kromě jiného ke zvýšení mobility pracovní síly, a tím i zvýšení 

konkurenceschopnosti ČR, nebo propojení různých druhů dopravy (automobilová, 

cyklistická, autobusová, železniční) 

 Provoz a bezpečnost dopravy – díky realizaci projektu dojde ke snížení využívání 

individuální automobilové dopravy, což přispěje kromě jiného také ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy a to v místě realizace i v místech napojených prostřednictvím navazujících 

autobusových či vlakových spojení 

 Zdroje pro dopravu – v rámci projektu je řešeno také financování vybudování P+R 

parkoviště a projekt je předkládán v rámci žádosti o poskytnutí dotace jako jednoho ze 

zdrojů jeho financování, projekt bude realizován hospodárně a efektivně 
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 Dopravní infrastruktura – v rámci projektu dojde k vybudování dopravní infrastruktury pro 

cyklistickou dopravu i automobilovou dopravu a to ve vazbě na autobusovou a vlakovou 

dopravu 

 Snižování dopadu na zdraví a životní prostředí – díky realizaci projektu dojde ke snížení 

využívání individuální dopravy, což přispěje kromě jiného také ke snížení dopadu dopravy 

na zdraví a kvalitu života obyvatel a životní prostředí, vybudování parkovacích míst pro 

kola (B+R) umožní větší využívání cyklistické dopravy v rámci různých cest 

Jak je patrné projekt „Výstavba samostatného parkovacího systému P+R“ směřuje k naplnění 

hlavního cíle projektu, jeho dopady se promítají do většiny jeho aspektů a projekt je tedy 

s dokumentem „Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020“ zcela v souladu. 

Konkrétní opatření dokumentu, která budou vybudováním parkovišť P+R nejvíce podpořena, jsou 

detailně popsána níže: 

Název rozvojového dokumentu 
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 
2020 

Priority: 4.2 Provoz a bezpečnost dopravy 

Specifické cíle: 4.2.4 Funkční systém osobní dopravy 

Opatření: 

Vytvářet podmínky pro zpřístupnění všech 
druhů veřejné přepravy osobám s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace. 
 
Budovat systémy parkovišť P+R, B+R a K+R, 
a to zejména u železničních stanic s 
intervalovou dopravou na předměstích měst 
(nejen až u systémů MHD na okrajích měst). 
 
Vytvářet podmínky pro větší využívání 
nemotorové dopravy v systému dopravní 
obslužnosti. 

Jakým způsobem projekt přispěje 
k dosažení zamýšlených cílů opatření: 

Předmětem projektu „Výstavba samostatného 
parkovacího systému P+R“ ve městě Pečky je 
vybudování P+R a B+R parkoviště v přímé 
vazbě na autobusové a vlakové nádraží, jež je 
nyní využíváno linkami veřejné dopravy, které 
obsluhují celkem 6 ORP (Nymburk, Poděbrady, 
Kolín, Pardubice, Český Brod, Říčany). Linky 
veřejné dopravy dále obsluhují 1 krajské 
město - Pardubice a hlavní město Prahu.  

Vzhledem k poloze města Pečky na trati do 
Prahy, dojde díky parkovišti ke snížení tlaku 
individuální automobilové dopravy na hlavní 
město (i na další města kam směřují vlakové a 
autobusové spoje, např. Kolín) a ke 
zprostředkovanému navázání dopravy na 
prostředky MHD. 

(více o navazující dopravě kapitola 5.4) 
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Projekt přispěje k většímu využívání 
cyklistické, vlakové a autobusové dopravy. 

Projekt je plně bezbariérový – parkoviště je 
spojeno s terminálem bezbariérovým 
chodníkem, čímž umožní přestup mezi 
dopravou všem, dále jsou vyhrazena parkovací 
stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. 

Anotace zdroje: 
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020, 
str. 33  

 

Název rozvojového dokumentu 
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 
2020 

Priority: 4.2 Provoz a bezpečnost dopravy 

Specifické cíle: 4.2.5 Řešení problémů dopravy ve městech 

Opatření: 

Místní úpravou silničního provozu na pozemní 
komunikaci usměrňovat těžkou nákladní 
dopravu, vytvářet systém ochrany center měst 
před zbytnou automobilovou dopravou 
zavedením zón a ulic s omezeným přístupem a 
omezené rychlosti automobilové dopravy, 
městské komunikace přizpůsobovat potřebám 
pěšího pohybu a života ve městech, rozvíjet 
cyklistické stezky ve městech a pěší zóny, na 
okrajích měst budovat pro individuální 
automobilovou dopravu 
záchytná parkoviště P+R (Park&Ride) a K+R 
(Kiss&Ride) s návazností na MHD. 
 
Vytvářet řešení dopravního prostoru s 
respektováním požadavků pro osoby tělesně 
postižené (bezpečnost, bezbariérovost). 

Jakým způsobem projekt přispěje 
k dosažení zamýšlených cílů opatření: 

V rámci projektu dojde k vybudování P+R 
parkoviště ve městě Pečky s přímou vazbou na 
vlakové a autobusové nádraží. Spoje z těchto 
nádraží směřují kromě jiného do Kolína či do 
Prahy. Díky vybudování parkoviště dojde 
k většímu využívání autobusové a vlakové 
dopravy, snížení nadbytečného užívání 
individuální automobilové dopravy a občané 
budou moci využívat pozitivních dopadů z toho 
plynoucích v podobě bezpečnější dopravy 
zejména ve městě Pečky ale i 
dalších dotčených městech a obcích. Dojde 
také k eliminaci množství hluku i emisí (město 
Pečky se nachází v oblasti s překročením 
imisních limitů podle přílohy č. 6 Specifických 
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pravidel), většímu zapojení cyklistické dopravy 
(součástí parkoviště budou také místa pro 
kola), zvýšení komfortu uživatelů při 
přestupování mezi různými druhy dopravy. 

Zprostředkovaně uživatelé parkoviště 
v Pečkách využijí kromě autobusové a vlakové 
dopravy přímo v Pečkách také další významné 
vlakové či autobusové spoje z Kolína či Prahy, 
MHD Kolína či Prahy a další navazující 
dopravu. Na těchto dalších přestupních uzlech 
a cestám k nim dojde tedy také ke zlepšení 
situace v oblasti parkování, bezpečnosti 
dopravy a eliminaci negativních dopadů na 
životní prostředí, jež vyplývají z nadměrné 
individuální automobilové dopravy. 

(více o navazující dopravě kapitola 5.4) 

Projekt vytváří řešení dopravního prostoru i 
pro osoby tělesně postižené, díky vyhrazeným 
parkovacím stáním a bezbariérovým spojením 
parkoviště a vlakového nádraží. 

Anotace zdroje: 
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020, 
str. 35 

 

Název rozvojového dokumentu 
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 
2020 

Priority: 
4.6 Snižování dopadu na veřejné zdraví a 
životní prostředí 

Specifické cíle:  - 

Opatření: 

Minimalizovat negativní vlivy dopravy na 
veřejné zdraví, stabilitu ekosystémů v krajině, 
jejich struktury, vazby a funkce. 
 
Snižovat závislost dopravy na energii na bázi 
fosilních paliv. 
 
Při přípravě a realizaci projektů rozvoje 
dopravní infrastruktury minimalizovat dopady 
na jednotlivé složky životního prostředí a na 
veřejné zdraví. 

Jakým způsobem projekt přispěje 
k dosažení zamýšlených cílů opatření: 

Projekt „Výstavba samostatného parkovacího 
systému P+R“ je zaměřen na vybudování P+R 
a B+R parkoviště ve městě Pečky v přímé 
vazbě na autobusové a vlakové nádraží. Díky 
tomu dojde k většímu využívání autobusové, 
vlakové a cyklistické dopravy a snížení 
nadbytečného užívání individuální 
automobilové dopravy. 
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Díky tomuto připravovanému projektu dojde 
ke snížení negativních dopadů na veřejné 
zdraví a životní prostředí, které z nadměrného 
užívání individuální automobilové dopravy 
vyplývají – např. snížení emisí, snížení 
závislosti dopravy na energii na bázi fosilních 
paliv, snížení hlučnosti.  

Anotace zdroje: 
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020, 
str. 65 

 

Priorita 4.4.2.5 Infrastruktura multimodální dopravy se týká terminálu, který není předmětem 

předkládaného projektu.
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5 PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

5.1 VÝCHOZÍ STAV 

5.1.1 STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Současnou parkovací plochu nelze považovat za plnohodnotný parkovací systém. Pro účely 

projektu však bude tento prostor označován jako stávající parkovací plocha, aby bylo možno 

porovnat výchozí a budoucí situaci.  

Stávající parkovací plocha náleží v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží a je hojně 

využívaná uživateli kombinované dopravy, kteří využívají individuální dopravní prostředek 

(automobil, motocykl, kolo) k přestupu na veřejnou hromadnou dopravu (vlak, autobus). Jedná 

se o nenormovanou parkovací plochu s nezpevněným povrchem, která vznikla postupným 

zvyšujícím se nárokem na zaparkování vozidel v blízkosti vlakového a autobusového nádraží 

v Pečkách.  

Některá zaparkovaná vozidla v přednádražním prostoru mohou tvořit překážku pro ostatní 

účastníky provozu, neboť vozidla nejsou zaparkována na vyznačených místech. Dále je také 

potřeba myslet na následný pohyb osob, které odchází od svých vozidel. Může zde docházet k 

jejich ohrožení dalšími řidiči, z důvodů zhoršených rozhledových poměrů, např. výhled přes špatně 

zaparkovaný vůz. Není dodržena bezpečnost cestujících také z důvodu absence dopravně 

bezpečnostních prvků. Riziko úrazu hrozí i vlivem poměrně velkých otvorů v ploše parkoviště, kde 

hrozí pád cestujících, shodou okolností možná i pod vozidlo. Město Pečky si je kritické situace 

v okolí nádraží vědomo, tudíž tuto prozatimní situaci v současné době toleruje. Z dlouhodobého 

hlediska je však tato situace neúnosná. 

Stávající parkovací plocha je dlouhodobě v nevyhovujícím a esteticky katastrofálním stavu. 

Celková situace v řešeném prostoru je nepřehledná, neboť zde chybí jasně vyhrazená parkovací 

stání. Není umožněn bezbariérový přístup pro osoby se sníženou nebo omezenou schopností 

pohybu.  
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Obrázek 2, Obrázek 3, Obrázek 4: Současná situace parkování vozidel v místě přestupního terminálu 

 

Zázemí pro cestující, kteří pro přepravu do zaměstnání a do škol využívají kombinaci cyklo a 

veřejné dopravy, není patřičně uzpůsobeno současné cyklistické infrastruktuře ve městě. Při 

průzkumu cyklistické dopravy byla zjištěna nedostatečná infrastruktura pro parkování jízdní kol. 

V lokalitě chybí stojany na jejich zaparkování, lidé odkládají kola různě kolem nádraží. Investicí 

do mobiliáře pro tento druh dopravy by se jeho atraktivita zvýšila zejména pro lidi z města a 

blízkého okolí. 

  

  

Obrázek 5 a Obrázek 6: Stávající stav odkládání jízdních kol 
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Současná podoba parkovací plochy, neodpovídá estetickému, bezpečnostnímu a funkčnímu 

standardu parkovišť ve městě. Lokalita je díky tomu vnímána obyvateli a návštěvníky města jako 

nevzhledná a nebezpečná.  

Poloha stávající parkovací plochy, jak zobrazuje následující mapa, je situována v centru města 

Pečky. Mezi uživateli kombinované dopravy jsou převážně obyvatelé z přilehlých obcí, kteří 

dojíždějí do Peček v návaznosti na vlakové nebo autobusové spoje. Tito obyvatelé jsou odkázání 

buď na vlastní automobilovou, nebo motocyklovou dopravu, případně cyklodopravu, pro 

přemístění se k vlakovému nebo autobusovému nádraží.  

 

 

Mapa 3: Označení polohy parkoviště ve vztahu k okolním obcím, jejíž obyvatelé využívají kombinovanou 

dopravu 

5.1.2 POPIS UMÍSTĚNÍ OBCÍ, DOTČENÝCH REALIZACÍ PROJEKTU, 
V OBLASTI S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ PODLE 
PŘÍLOHY Č. 6 SPECIFICKÝCH PRAVIDEL A VE SPRÁVNÍM 
OBVODU ORP SE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝMI LOKALITAMI PODLE 
PŘÍLOHY Č. 7 SPECIFICKÝCH PRAVIDEL 

Město Pečky se nachází v oblasti s překročením imisních limitů podle přílohy č. 6 Specifických 

pravidel. 

Název obce Kód obce Obec s rozšířenou působností Kraj 
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Pečky 537641 Kolín Středočeský 

Současně spadá pod správní obvod ORP (ORP Kolín) se sociálně vyloučenými lokalitami podle 

přílohy č. 7 Specifických pravidel. 

5.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 

V této kapitole je popsáno rozdělení aktivit projektu na hlavní a vedlejší způsobilé výdaje a 

současně na výdaje nezpůsobilé.  

5.2.1 POPIS REALIZACE HLAVNÍCH AKTIVIT PROJEKTU – ZPŮSOBILÉ 
VÝDAJE 

Předmětem projektu je výstavba samostatného parkovacího systému P+R, jakožto významného 

prvku podporujícího multimodalitu v dané lokalitě. Vybudování parkovacího systému bude 

zahrnovat další okruh činnosti spadajících do hlavních podporovaných aktivit dle kapitoly 2.2 

Specifických pravidel. 

Jedná se především o aktivity vedoucí k výstavbě parkoviště v rámci přestupního uzlu veřejné 

dopravy města Pečky a s tím spojené činnosti jako jsou veřejné osvětlení či výsadbu zeleně. 

Technologický a detailní popis jednotlivých stavebních objektů je uveden v projektové 

dokumentaci. V této kapitole jsou o jednotlivých objektech uvedeny základní informace bez 

technologických postupů a detailních specifikací. 

5.2.1.1 PARKOVIŠTĚ P+R SO 101 

Projekt řeší vybudování parkoviště pro osobní vozidla v těsné blízkosti vlakového nádraží 

v Pečkách a navazuje tak na místní komunikaci před nádražím. Kapacita parkoviště je 77 

parkovacích míst, z toho 3 stání jsou vyhrazeny pro  ZTP. Parkovací stání mají rozměry 4,6 x 2,6 

metrů. Umístění a dispoziční řešení parkoviště je navrženo s ohledem na hranice pozemků a 

ochranu drážních kabelů. 

Součástí stavby bude i demolice stávající ohradní zdi a vybudování nové zdi na hranici pozemku. 

Dále budou v rámci hlavní aktivity projektu umístěny stojany na kola, které budou zakotveny do 

betonových patek. Počet stání je 32 (4 stojany po 8 místech). 

5.2.1.2 VÝSADBA ZELENĚ SO 101 

V ploše parkoviště budou vynechány obdelníkové ostrůvky pro výsadbu stromů. K výsadbě bude 

použit Platan javorolistý velikosti ok 10 -12. Plochy kolem stromů se vyplní kačírkem. Větší plochy 

budou osety trávním semenem, případně zde budou do budoucna vysázeny okrasné keře. Podloží 

parkovacích stání bude provedeno vegetační dlažbou. 

5.2.1.3 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SO 401 
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Projekt řeší rozšíření stávajícího osvětlení. Pokládka kabelů a montáž osvětlovacích stožárů bude 

probíhat současně s přeložkami kabelů v rámci SO 402 a 403. Projektované veřejné osvětlení 

odpovídá ČSN na veřejné osvětlení. Výpočet osvětlení byl proveden ve spolupráci s firmou 

Artechnic-Schréder a.s., panem Ing. Pasekou. 

5.2.2 POPIS REALIZACE VEDLEJŠÍCH AKTIVIT PROJEKTU – 
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

V rámci vedlejších aktivit projektu budou realizovány práce spojené se stavbou vyvolanými 

investicemi, zabezpečením výstavby, studií proveditelnost a povinnou publicitou.  

5.2.2.1 KAMEROVÝ SYSTÉM SO 401 

Na stožáry veřejného osvětlení budou umístěny kamery – otočné se zoomem. 

5.2.2.2 PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ 

Technický dozor investora bude zabezpečovat soulad a kontrolu dodržování Smlouvy 

o dílo s dodavatelem. Technický dozor bude mít na starost veškeré stavební objekty projektu. 

BOZP bude zabezpečovat bezpečnost práce a koordinaci činností pro všechny stavební objekty. 

Autorský dozor bude zajišťovat zhotovitel prováděcí projektové dokumentace. V rámci projektu 

bude jeden autorský dozor. 

5.2.2.3 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ 

V přípravné fázi projektu byla zpracována Projektová dokumentace pro stavební povolení. V další 

fázi příprav byla zpracována dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu. 

5.2.2.4 ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Studie proveditelnosti byla koncipována v souladu s předepsanou strukturou a bylo dbáno na 

maximální možnou přehlednost pro snadnější orientaci v rámci hodnocení žádosti. Stejnými 

principy bylo postupováno i v rámci přípravy jednotlivých příloh. 

5.2.2.5 POVINNÁ PUBLICITA 

Z hlediska rozsahu projektu bude v rámci povinné publicity uvedena informace o projektu na 

webových stránkách žadatele a pořízen plakát minimální velikosti A3 o spolufinancování projektu 

z prostředků EU. 

5.2.2.6 ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍCH DOKUMENTACÍ K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM A 
ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH A ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ 
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Výběrová řízení, jejich náležitosti, předpokládaný rozsah a plánovaný harmonogram byla 

konzultována v přípravné fázi projektu, před podáním žádosti o podporu. Po podání žádosti 

o podporu bude zajištěna kompletní realizace výběrového řízení pro hlavní aktivity projektu.  

Výběrové řízení je plánováno na stavební práce.  

5.2.3 V PŘÍPADĚ PROJEKTU SAMOSTATNÉHO PARKOVACÍHO 
SYSTÉMU DOLOŽENÍ ZACHOVÁNÍ NEBO NAVÝŠENÍ JEHO 
STÁVAJÍCÍ KAPACITY 

Současná parkovací plocha neplní funkci parkoviště, proto není porovnání parkovacích ploch 

s výchozím stavem příliš relevantní. Do srovnání jsou použita data za parkování v bezprostřední 

blízkosti současného vlakového a autobusového nádraží, která jsou nenormovaná. 

Kapacita parkovací plochy pro dlouhodobé stání je nyní nedostatečná a nelze určit přesný počet. 

Vozidla parkují na volném place z betonových panelů v blízkosti nádraží, dále při kraji vozovky 

nebo na trávníku. Všechna tato stání jsou však nenormovaná převážně s nezpevněným povrchem 

a v rozporu s technickými parametry, které musí parkovací stání splňovat. Automobily jsou tedy 

parkovány na různých místech, která jsou pěšky dostupná vlakovému a autobusovému nádraží. 

Tímto uspořádáním je narušena bezpečnost chodců a cyklistů hrozbou kolize s vozidlem. 

Vybudováním nové parkovací zóny P+R vznikne jednotná plocha pro 77 stání včetně estetických 

prvků v podobě zeleně. V rámci tohoto počtu je počítáno s vybudováním 3 parkovacích stání 

vyhrazených pro ZTP.  

Výstavba samostatného parkovacího systému jednoznačně přispěje ke zkvalitnění veřejných 

služeb ve městě Pečky.  

5.2.4  ZDŮVODNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI STAVBOU VYVOLANÝCH 
INVESTIC 

5.2.4.1 PŘELOŽKA A OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SITÍ SO 402 A SO 
403 

V prostoru staveniště se nacházejí vedení ČEZ, SŽDC  a ČD Telematika. Kabely VN, které křižují 

vjezdovou komunikaci na parkoviště, se uloží do kabelových žlabů dle podmínek ČEZ. Před 

zahájením výstavby se provede přeložka kabelů SŽDC a ČD Telematika a současně i ochrana 

kabelů (chráničky) kabelové trasy 1, která se nebude překládat. 

5.2.5 POPIS UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU 

Projekt „Výstavba samostatného parkovacího systému P+R“ bude ukončen po provedení 

veškerých hlavních a vedlejších aktivit projektu.  

Ukončení stavebních prací bude stvrzeno předávacím protokolem, kdy dojde k předání hotového 

díla, bez vad a nedodělků bránícím využívání díla, zhotovitelem objednateli. Následně proběhne 

kolaudační řízení.  
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Po ukončení fyzické realizace a předání díla bude zpracována a poskytovateli dotace předložena 

závěrečná zpráva o realizaci projektu společně se závěrečnou žádostí o platbu. 

5.3 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PODLE ETAP 

Časový harmonogram je nastaven tak, aby zohledňoval veškeré aspekty, které v rámci projektu 

mohou nastat. Je nastaven tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení možnosti parkování vozidel 

v blízkosti nádraží, aby zohlednil veškeré technologické postupy a návaznosti výstavby a 

současně, aby byla ponechána případná časová rezerva pro možnost výskytu objektivně 

neočekávaných víceprací. 

V následující kapitole 5.3.1 je uveden harmonogram s přehledným rozdělením jednotlivých 

činností v rámci projektu a významnými časovými milníky. 

5.3.1 DATA POČÁTKU A KONCE ETAPY, JEJICH NÁPLŇ A NÁVAZNOST 

Zahájení a ukončení projektu:   14. 7. 2015 - 31. 12. 2018 

Zahájení a ukončení realizace stavby:  1. 6. 2018 - 31. 12. 2018 
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Zahájení a ukončení projektu                                                                             
Fyzické zahájení a ukončení projektu - 
stavební práce 

                                                                            

Žádost o platbu                                                                             

I. Etapa - realizace                                                                             

Příprava projektového záměru                                                                             

Příprava projektových dokumentací a 
položkového rozpočtu 

                                                                            

Příprava studie proveditelnosti                                                                             

Příprava žádosti o podporu                                                                             

Hodnocení a výběr projektu k financování                                                                             

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace                                                                             

Příprava zadávací dokumentace k VŘ - 
stavební práce 

                                                                            

Výběrového řízení na realizátora stavebních 
prací 

                                                                            

Realizace stavebních prací                                                                             

Zajištění publicity projektu                                                                             

Kolaudace stavby                                                                             

Závěrečná zpráva o realizaci                                                                             

Tabulka 3: Časový harmonogram projektu
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5.3.2 TERMÍNY ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU 

Zahájením se rozumí datum prvního právně závazného aktu, smluvního vztahu týkajícího se aktivit 

projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. V případě projektu se jedná o objednávku 

na vypracování studie parkoviště od MgA. Jana Dršky ze dne 14. 7. 2015. 

Projekt bude ukončen předávacím protokolem mezi žadatelem a dodavatelem posledního plnění 

v rámci projektu. Následně bude vypracována žádost o platbu a závěrečná zpráva o realizaci 

projektu. 

5.4 POPIS VELIKOSTI A VAZEB PROJEKTU 

5.4.1 ZAŘAZENÍ TERMINÁLU DO ODPOVÍDAJÍCÍ KATEGORIE 
PŘESTUPNÍHO UZLU DLE ČSN 73 6425-2 PODLE VÝZNAMU A 
FUNKCE A PODLE VELIKOSTI 

Není relevantní. Projekt se netýká výstavby terminálu. 

5.4.2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ RELEVANTNÍ DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ 
ANALÝZY ZAMĚŘENÉ NA KAPACITNÍ ŘEŠENÍ PARKOVIŠTĚ 
ODPOVÍDAJÍCÍ JEHO VYUŽITELNOSTI PRO PODPORU 
MULTIMODALITY V DANÉ LOKALITĚ, POKUD JE SOUČÁSTÍ 
PROJEKTU PARKOVACÍ SYSTÉM 

5.4.2.1 VÝSLEDKY ANALÝZY PARKOVIŠTĚ P+R 

V rámci projektu bude vybudován parkovací systém P+R, čímž se rozumí část plochy přestupního 

terminálu zahrnující parkovací plochy pro osobní automobily cestujících, kteří v přímé návaznosti 

na zaparkování vozidla na dobu většinou kratší než 24 hodin využívají veřejnou dopravu.  

V současnosti přestupní terminál disponuje několika parkovacími stáními před nádražní budovou, 

která jsou však vyhrazena pro zaměstnance ČD a pro krátkodobé stání. Pro dlouhodobé parkování 

vozidel jsou využívána různá místa v okolí nádražní budovy. Nelze tedy přesně vymezit stávající 

stav počtu parkovacích stání, neboť tato stání nejsou certifikovaná a nelze považovat za 

vyhrazená parkovací stání. Výchozí stav je v tomto případě nulový. 

Předkládaný projekt řeší návrh výstavby parkovacích stání typu P+R z hlediska zcela nové 

organizace parkování osobních vozidel. Je navrženo kapacitní parkoviště s počtem 77 stání 

v přímém uspořádání, z nichž 3 stání jsou vyhrazena pro ZTP. Navrhované parkoviště eliminuje 

stávající stav povrchového řešení, neboť v současné době se jedná o nezpevněné povrchy 

vozovky.  
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Obrázek 7: Vizualizace parkoviště P+R v Pečkách 

Pro účely stanovení výsledků relevantní dopravně-inženýrské analýzy zaměřené na kapacitní 

řešení parkoviště odpovídající jeho využitelnosti pro podporu multimodality v dané lokalitě, bylo 

provedeno měření v místě před železniční stanicí v Pečkách dne 15. 6. 2017 ve dvou sledovacích 

časech (06:00 – 09:00 a 16:00 – 19:00). Dopravně inženýrskou analýzu zpracoval projektant 

dopravních staveb Ing. Michal Fott. V této kapitole budou shrnuty pouze výsledky této analýzy, 

neboť kompletní dokument je součástí přílohy žádosti o podporu. 

Kapacitní řešení parkoviště bylo sledováno z pohledu obratovosti osobních automobilů parkujících 

v blízkosti nádraží. Před průzkumem došlo k odhadu celkové kapacity parkovacích stání v okolí 

nádraží na 93 míst. Během 6 sledovaných hodin (3 dopoledne a 3 odpoledne) bylo na 

parkovišti zaznamenáno celkem 136 parkujících vozidel, z nichž bylo 129 osobních automobilů 

a 7 dodávek. 
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Graf 1: Kategorizace parkujících vozidel v % 

Následující graf uvádí využití kapacity parkoviště v závislosti na době stání. 14 % kapacity bylo 

využito po celou dobu měření, a to tedy od 06:00 do 19:00. 63,4 % kapacity bylo využito během 

dne, což jsou vozidla, která byla zaznamenána v posledním sledovaném intervalu dopoledne a 

zároveň v prvním sledovaném intervalu odpoledne. Zbylých 22,6 % kapacity bylo využíváno ve 

zbylém čase. 
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Graf 2: Kapacita parkoviště dle doby stání v % 

Následující graf dokládá detailní rozdělení stání vozidel během dne. Z pohledu doby stání 

jednotlivých vozidel parkovalo pouze dopoledne 8,1 % vozidel, dopoledne + během dne 25 % 

vozidel (vozidlo zaznamenáno v posledním měřeném dopoledním intervalu, avšak nebylo 

zaznamenáno v prvním odpoledním; jedná se o předpoklad stání během dne), během dne 33,8 

% (vozidlo zaznamenáno v posledním měřeném dopoledním intervalu a zároveň v prvním 

odpoledním měřeném intervalu; vozidlo zde nestálo od 06:00 do 19:00), během dne a odpoledne 

9,6 % vozidel, během odpoledne 14 % vozidel a celý den 9,6 % vozidel. 

 

Graf 3: Detailní popis využití kapacity parkoviště dle doby stání v % 

V následujících grafech je znázorněn vývoj využití kapacity parkoviště ve dvou sledovaných 

období. 
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Graf 4: Obsazenost parkovacích míst v čase 06:00 – 09:00 

 

 

Graf 5: Obsazenost parkovacích míst v čase 16:00 – 19:00 

Z výsledků dopravního průzkumu je patrné, že parkování v přednádražním prostoru je využíváno 

především lidmi, kteří dále pokračují ve své cestě vlakem. Při analýze výsledků pěších proudů se 

dá přepokládat, že lidé žijící přímo v Pečkách dochází na nádraží ve velké míře pěšky. Vozidlem 

budou na nádraží v Pečkách dojíždět zejména lidé z okolních obcí. S ohledem na velikost spádové 

oblasti je asi obtížně řešitelné výrazně zvýšit využívání veřejné autobusové dopravy. 

Plánované rozšíření parkovací kapacit je z výše uvedených důvodů opodstatněné vzhledem k 

blízkému terminálu hromadné dopravy. Oproti stávajícímu stavu (včetně v nedávné době 

zpřístupněné parkovací ploše – s chaotickým a nepřehledným způsobem parkování) se zvýší 

parkovací kapacita o 77 míst. 

Výsledky průzkumu ukazují, že je poptávka po parkování vysoká a parkoviště je využito téměř ze 

100%. Novým parkovištěm vznikne ucelený parkovací systém v návaznosti na veřejnou dopravu, 

který uspokojí potřebnou kapacitu pro cestující využívající kombinovanou dopravu v této lokalitě. 

Současně dojde ke zvýšení bezpečnosti v tomto místě díky jasnějšímu vymezení prostoru pro 

pohyb motorových vozidel a pěších proudů. 

5.4.3 POPIS PŘEDPOKLÁDANÉHO VYUŽITÍ TERMINÁLU LINKAMI 
VEŘEJNÉ DOPRAVY – POČET ODJÍŽDĚJÍCÍCH SPOJŮ V BĚŽNÝ 
PRACOVNÍ DEN, OBSLOUŽENÉ OBCE S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ, KRAJSKÁ MĚSTA NEBO HL. M. PRAHA 

Není relevantní. Projekt se netýká výstavby terminálu. 

5.4.4 POPIS STÁVAJÍCÍHO VYUŽITÍ PŘESTUPNÍHO UZLU, NA KTERÝ 
JE V PŘÍMÉ VAZBĚ NAVRŽEN SAMOSTATNÝ PARKOVACÍ 
SYSTÉM P+R, K+R, B+R, LINKAMI VEŘEJNÉ DOPRAVY – POČET 
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ODJÍŽDĚJÍCÍCH SPOJŮ V BĚŽNÝ PRACOVNÍ DEN, OBSLOUŽENÉ 
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, KRAJSKÁ MĚSTA NEBO HL. 
M. PRAHA 

Autobusové a vlakové nádraží je nyní využíváno linkami veřejné dopravy, které obsluhují celkem 

6 ORP (Nymburk, Poděbrady, Kolín, Pardubice, Český Brod, Říčany). Linky veřejné dopravy dále 

obsluhují 1 krajské města - Pardubice a hlavní město Praha. 

Počet vlakových spojů odjíždějících v běžný pracovní den po trati 011 je 30 párů osobních vlaků 

a 2 spěšné vlaky, o víkendu 23 párů osobních vlaků. 

Počet vlakových spojů na trati 012 v pracovní dny je 14 párů osobních vlaků, o víkendu 9 párů 

osobních vlaků. 

Intenzita autobusového spojení v běžný pracovní den z Peček ve směru Poděbrady je 21 spojů. 

Z Peček do Nymburka je k dispozici 9 přímých spojů, do Kolína 3 přímé spoje. 

Z výše uvedeného je patrná značná vytíženost přestupního terminálu v Pečkách. 

5.4.5 POPIS ZÁMĚRU NOVÉ PĚŠÍ ZÓNY NAHRAZUJÍCÍ ULIČNÍ 
PROSTOR PŮVODNĚ PŘÍSTUPNÝ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ 
V PŘÍMÉ VAZBĚ NA SAMOSTATNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM P+G , 
POPIS ČASOVÉHO SOULADU PŘEDPOKLÁDANÉ REALIZACE PĚŠÍ 
ZÓNY A SAMOSTATNÉHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU P+G 

Součástí předkládaného projektu není realizace pěší zóny.  

5.4.6 PŘÍMÉ VAZBY PARKOVACÍHO SYSTÉMU P+R NA ŽELEZNIČNÍ 
DOPRAVU 

Pečky leží na je jednom z nejdůležitějších železničních koridorů nejen Středočeského kraje, ale 

celé České republiky. Současná poloha autobusového nádraží v těsné blízkosti vlakového 

nádraží vytváří, spolu s plánovaným parkovacím systémem P+R, kompaktní dopravní „uzel“ 

města Pečky. Nejvýznamnější místo v celé struktuře dopravní obsluhy Peček a okolí má 

jednoznačně železniční doprava. 

V Pečkách zastavují nebo z něj vyjíždějí významné železniční linky, zejména osobní či spěšné 

vlaky. Na trati 011 vede linka S1 z Prahy Masarykovo nádraží přes Praha-Libeň – Praha-

Kyje – Praha-Dolní Počernice – Praha-Běchovice – Praha-Klánovice – Úvaly – Tuklaty – Rostoklaty 

– Český Brod – Klučov – Poříčany – Tatce – Pečky – Cerhenice – Velim – Nová Ves u Kolína – 

Kolín zastávka – Kolín. Většina vlaků pokračuje mimo systém Esko do Pardubic. V systému 

Pražské integrované dopravy je úsek z Prahy do stanice Pečky. Úsek Pečky – Kolín je již mimo 

PID. Tyto spoje má denní interval 30–60 minut. Železniční trať 011 je dvoukolejná, elektrizovaná 

celostátní trať zařazená do evropského železničního systému a je součástí 1. a 3. koridoru. 

Doprava na této trati byla zahájena roku 1845 a vlaky zde mohou projíždět rychlostí až 160 km/h. 

Na trati 011 jezdí v pracovních dnech 30 párů osobních vlaků a 2 spěšné vlaky, o víkendu 23 párů 

osobních vlaků. 
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Další významná trať 012 vede z Peček přes Radim – Chotutice – Chroustov – Vrbčany – Plaňany 

– Plaňany zastávka – Žabonosy – Zalešany – Bošice – Kouřim. Jedná se o jednokolejnou 

regionální trať, jejíž provoz byl zahájen již roku 1882. Po této trati jezdí v pracovní dny 14 párů 

osobních vlaků, o víkendu 9 párů osobních vlaků. 

Část dopravně inženýrského průzkumu zjišťovala mimo jiné i intenzitu cestujících směřujících 

od a do budovy ČD. Stejně tak byl sledován pohyb cyklistů přijíždějících a odjíždějících od 

budovy ČD. 

 

Obrázek 8: Vyznačení pohybu chodců v přednádražním prostoru 

A) V následující tabulce byli sledováni cestující, kteří vycházeli z budovy ČD a pokračovali směrem 

k přilehlému parkovišti. Dále pak byli sledování cestující v opačném směru. Z uvedených výsledků 

je patrná nejvyšší intenzita cestujících v čase 16:00 -17:00, kteří přestupují z vlakové stanice na 

vlastní dopravu. Stejný případ je v ranních hodinách 06:00 – 07:00, kdy nejvíce cestujících 

směřuje z parkoviště k přesupu na železniční dopravu. 
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Tabulka 4: Pěší proudy ve vazbě na nádraží ČD a přilehlá parkovací stání 

C) Tabulka níže uvádí vysledované počty cestujících, kteří směřovali od budovy ČD k parkovišti 

před budovou ČD a naopak. Opět vidíme vysokou intenzitu cestujících, kteří v ranních hodinách 

06:00 – 08:00 směřují od parkoviště k vlakové stanici. V odpoledních hodinách v čase 16:00 – 

17:00 nejvíce cestujících směřuje z vlakové stanice k parkovišti před nádražní budovou. 

 

Tabulka 5: Pěší proudy ve vazbě na nádraží ČD a parkoviště před nádražím 

E) Obdobným způsobem byla sledována přímá vazba parkovacího systému B+R na 

železniční dopravu a to sledováním pohybu cyklistů, kteří přijížděli od centra obce k budově 

ČD a opačně. Zjištěné intenzity chodců jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 6: Počet cyklistů směřujících z a do budovy ČD 

5.4.7 PŘÍMÉ VAZBY PARKOVACÍHO SYSTÉMU P+R NA SYSTÉM 
INTEGROVANÉ DOPRAVY 

Město Pečky spadá do Středočeského integrovaného dopravního systému (SID) s číslem 

zóny 114, který je typický pro území okresů vzdálenějších od Prahy. Počet cestujících v hromadné 

dopravě je zde řádově menší než v linkách PID. Na rozdíl od dopravy v PID, kde převážná část 

cestujících směřuje do Prahy, zde je směrování cest různorodější. Z jednotlivých obcí se většinou 

cestuje do regionálního centra (většinou bývalého okresního města). V některých případech 

mohou směřovat cesty i do dalších lokálních cílů ve stejném okrese, sousedním okrese nebo 

dokonce i v sousedním kraji. V případě obyvatel Peček a okolních obcí, se jedná nejčastěji o cesty 

do Kolína. Přepravu zajišťuje Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 
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Mapa 4: Umístění Peček v zóně Středočeské integrované dopravy 

Zdroj 4: http://gis.kr-stredocesky.cz/ 

Město Pečky je zároveň součástí Pražské integrované dopravy (PID) jako jedno z posledních 

měst na trati Praha – Kolín. V březnu roku 2017 proběhla integrace Nymburska (Nymburk, 

Sadská, Pečky, Poděbrady) do systému PID. Nahradila tak původní zařazení do SID. 

5.4.8  DRUHY VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY V RÁMCI 
SAMOSTATNÉHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU P+R 

Projekt řeší realizaci samostatného parkovacího systému, kdy v rámci předkládaného projektu je 

počítáno s vybudováním parkoviště P+R a B+R, která jsou navržena v přímé vazbě na 

přestupní terminál, ze kterého odjíždí spoje regionální autobusové dopravy a 

železniční dopravy. Kapacita navrhovaného parkoviště je 77 míst včetně 3 parkovacích stání 

pro ZTP. 

5.4.8.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Nejvýznamnější dopravou v rámci regionu Pečky je železniční doprava s vlakovým nádražím, 

ležícím v těsné blízkosti autobusového nádraží. Dle dopravního průzkumu, který je detailně 

předložen v kapitole 5.4.6, vidíme, že značné množství cestujících směřují z přilehlých parkovacích 

míst do nádražní budovy ČD. Železniční doprava plnohodnotně navazuje na integrovaný dopravní 

systém SID a PID (viz. kapitola níže). 

V Pečkách zastavují nebo z něj vyjíždějí železniční linky na trati 011 a 012.  

 

 

Obrázek 9: Mapa železničních tratí osobní dopravy v Česku v roce 2009 

Podrobný popis železniční dopravy ve městě Pečky je popsán v předchozí kapitole 5.4.6. 

http://gis.kr-stredocesky.cz/
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5.4.8.2 REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Příměstskou dopravu na území Pečecka zajišťuje Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. Část 

spojů regionální dopravy je v systému Středočeské integrované dopravy (SID) a část spojů je 

v systému Pražské integrované dopravy.  

Jedná se o tyto spoje: 

Pečky – Sadská – Nymburk (tarif PID, dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.) 

Pečky – Poděbrady (tarif PID, dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.) 

Kolín - Pečky - Chotutice (tarif SID, dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.) 
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6 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 

6.1 ZDŮVODNĚNÍ ZÁMĚRU A JEHO VAZBA NA SPECIFICKÝ CÍL 1.2 
ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY S DŮRAZEM 
NA PODPORU VEŘEJNÉ DOPRAVY, MULTIMODALITY A 
SNIŽOVÁNÍ ZÁTĚŽÍ PLYNOUCÍCH Z INDIVIDUÁLNÍ 
AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY 

Výzva č. 73 Integrovaného regionální a operačního programu definuje specifický cíl č. 1.2 jako 

zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 

Projekt naplňuje cíl ve vzájemné návaznosti různých druhů dopravy a vymezuje plochy a koridory, 

které umožňují účelné propojení ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, 

výroby a dalších ploch s požadavky na kvalitní životní prostředí. Projekt tak vytváří podmínky pro 

rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti 

mobility a dosažitelnosti v celém obsluhovaném území města a přilehlého území. Z hlediska 

železniční dopravy se jedná hlavně o cílové destinace Praha, Kolín a Pardubice. Na tato velmi 

frekventovaná vlaková spojení v obou směrech je navázána autobusová přeprava. Společně tvoří 

kompaktní přestupní systém veřejné dopravy města Pečky propojený s cyklodopravou. 

Za pomoci naplnění tohoto cíle by mělo klesnout využívání automobilové dopravy ve prospěch 

šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, či cyklistická. Rozvoj 

alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, 

kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování 

bezpečnosti provozu. Město Pečky je současně jedním z měst zasahujícím do oblasti s 

překročením imisních limitů, proto je nutné na tuto situaci reagovat a vytvářet podmínky pro 

využívání šetrnějších způsobů přepravy cestujících ať za prací či volnočasovými aktivitami. 

Realizace projektu bezesporu přispěje k poklesu využívání individuální automobilové dopravy, 

růstu přepravních výkonů hromadné dopravy a využívání alternativních způsobů přepravy a tím i 

ke snížení ekologické zátěže. V neposlední řadě je možné zlepšenou dopravní dostupností přispět 

k začlenění sociálně vyloučených lokalit, jež spadají do území ORP Kolín. 

Projekt přispívá ke zvýšení úrovně multimodality dopravy, s orientací na vazby mezi veřejnou 

a individuální dopravou, dále ke zlepšení dopravních infrastrukturních podmínek a zvýšení 

atraktivity prostranství u vlakového a autobusového nádraží v Pečkách. Díky potenciálu, který 

významný železniční uzel nabízí, je očekáván multiplikační výstup projektu a výrazné zvýšení 

uživatelů veřejné dopravy. 

Projekt splňuje opatření vedoucí k naplnění výše uvedeného specifického cíle. Tímto opatřením 

je výstavba samostatného parkovacího systému P+R v přímé návaznosti na veřejnou 

hromadnou dopravu. Součástí projektu je doplňkově zeleň v místě parkovacího systému. 

K naplnění specifického cíle vede opatření zvyšující bezpečnost dopravy a to pomocí 

bezbariérového přístupu vlakového nádraží. 

V oblasti cyklodopravy je počítáno s vybudováním doprovodné infrastruktury – stojanů na kola. 
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6.2 POPIS DOPADŮ A PŘÍNOSŮ PROJEKTU S DŮRAZEM NA POPIS 
DOPADŮ NA CÍLOVÉ SKUPINY 

Nejširší cílovou skupinou jsou obyvatelé Peček a okolních obcí, dále se realizace projektu dotkne 

návštěvníků města, dojíždějících za prací a službami a uživatelů veřejné dopravy. 

Hlavní přínosy projektu pro cílové skupiny 

 Vybudování bezpečného, přehledného a srozumitelného parkovacího systému pro vozidla 

a jízdní kola uživatelů kombinované dopravy pro přestup na veřejnou hromadnou dopravu 

 Snížení nutnosti používat k přepravě za prací nebo službami automobily 

 

 Snížení negativních dopadů dopravy na infrastrukturu a ovzduší města, snížení hlučnosti 

ve městě 

 

 Zajištění parkovacích stání pro osoby s omezenou možností pohybu 

 

 Zvýšení komfortu uživatelů kombinované dopravy v případě nepříznivého počasí 

vybudování zpevněných povrchů parkovacího systému 

 

 Zvýšení intenzity využívání veřejné dopravy v závislosti na možnosti bezpečného a 

rychlého zaparkování vozidla v místě vlakového a autobusového nádraží 

 

 Zvýšení bezpečnosti cestujících v nočních hodinách vybudováním veřejného osvětlení a 

kamerového systému 

 

 Zlepšení kvality života ve městě 

 

 Zlepšení estetického vzhledu města díky realizaci zeleně v místě parkoviště 
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7 MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

7.1 ZAJIŠTĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY – POČET A 
KVALIFIKACE LIDÍ VE VŠECH FÁZÍCH PROJEKTU 

Pro zajištění efektivního řízení projektu byl ustanoven projektový tým, který se skládá z níže 

uvedených pozic. 

Někteří členové budou pracovat po celou dobu realizace i udržitelnosti projektu, někteří pouze v 

určitých etapách projektu (např. organizátor výběrového řízení nebo technický dozor investora). 

7.1.1 KOORDINÁTOR PROJEKTU 

Příjmení:      Urban 

Jméno:      Milan 

Název organizace:     Město Pečky 

Funkce v rámci organizace:    starosta města 

 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Stanovení hlavní idey projektu. Sestavení a předložení projektového záměru ke schválení 

zastupitelstvu a radě města. Zajištění finančních prostředků pro vypracování projektové 

dokumentace, zajištění finančních podkladů pro zpracování projektové žádosti, zajištění 

prostředků na předfinancování. Shromažďování a předávání podkladů za město, sestavení 

projektového týmu, komunikace s externími subjekty a partnery. 

 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

Spolupráce na tvorbě podmínek zadávací dokumentace k výběrovému řízení, zejména platebních 

a Smlouvy o dílo. Dohled nad plněním finančního plánu a harmonogramu uvedeného ve Smlouvě 

o dílo s vybraným zhotovitelem. Účast na kontrolních dnech stavby. Pravidelné reportování o 

postupu projektu zastupitelstvu města. Důsledné zajištění publicity projektu. 

 

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 

Zajištění finančních prostředků na udržení výstupů projektu. Komunikace a spolupráce s členy 

týmu zapojenými do fáze udržitelnosti projektu. Propagace výstupů projektu. Archivace dokladů 

projektu. Komunikace s kontrolními orgány. 

 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 
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Milan Urban zastává funkci starosty města Pečky již od roku 2006. Od této doby se aktivně podílí 

na veškerých dotačních i mimo dotačních projektech. Má bohaté zkušenosti na projektech 

obdobného charakteru v rámci své dlouholeté působnosti na Městském úřadě v Pečkách. V 

referenčních projektech je uvedeno pouze několik z mnoha realizovaných aktivit. 

 

 

Referenční projekty:  

Název: Revitalizace centrální části Peček - park Za Sadem 

Operační program: ROP NUTS II Střední Čechy 

Celkové výdaje: 15, 2 mil. Kč  

 

Název: Modernizace Mateřské školy Mašinka v Pečkách 1. etapa 

Operační program: ROP NUTS II Střední Čechy 

Celkové výdaje: 18, 5 mil. Kč 

 

Název: Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky 

Operační program: ROP NUTS II Střední Čechy 

Celkové výdaje: 26, 1 mil. Kč 

 

Název: Za Pečky zelenější! 

Operační program: OP Životní prostředí 

Celkové výdaje: 3, 4 mil. Kč 
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7.1.2 ZÁSTUPCE KOORDINÁTORA PROJEKTU 

Titul: Ing. 

Příjmení:      Růžičková 

Jméno:      Věra 

Název organizace:     Město Pečky 

Funkce v rámci organizace:    vedoucí Odboru správy majetku 

 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Zástupce koordinátora projektu představuje hlavní kontaktní osobu a zároveň zástupce žadatele 

při přípravě projektu. Aktivní zapojení do přípravy projektu a delegování úkolů na další členy týmu 

žadatele. Současně představuje stěžejní osobu pro komunikaci celého projektového týmu. 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

Stejně jako v přípravě projektu představuje hlavní kontaktní osobu a zástupce žadatele. Podílení 

se na zajištění smluvních vztahů s dodavateli. Zodpovědnost za celkové řízení projektu a společně 

s projektovým manažerem úkolování členů týmu a zajišťování souladu se smlouvami s dodavateli 

a poskytovatelem dotace. Podávání zpráv žadateli o pokrocích v realizaci projektu. 

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 

Zajištění chodu týmu, který bude mít na starost udržitelnost projektu. To především díky 

aktivnímu monitoringu stavu projektu. Dohled nad řádnou archivaci všech dokladů a komunikace 

s kontrolními orgány. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Jako vedoucí Odboru správy majetku, se paní Ing. Věra Růžičková podílí na veškerých dotačních 

i mimo dotačních projektech žadatele. V této funkci působí již od roku 1997. Má vysokoškolské 

vzdělání ekonomického směru. Disponuje bohatými zkušenostmi na projektech obdobného 

charakteru v rámci své dlouholeté působnosti na Městském úřadě v Pečkách. V referenčních 

projektech je uvedeno pouze několik z mnoha realizovaných aktivit.  

Referenční projekty:  

Název: Revitalizace centrální části Peček - park Za Sadem 

Operační program: ROP NUTS II Střední Čechy 

Celkové výdaje: 15, 2 mil. Kč  

 

Název: Modernizace Mateřské školy Mašinka v Pečkách 1. etapa 

Operační program: ROP NUTS II Střední Čechy 

Celkové výdaje: 18, 5 mil. Kč 

 

Název: Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky 
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Operační program: ROP NUTS II Střední Čechy 

Celkové výdaje: 26, 1 mil. Kč 

 

Název: Za Pečky zelenější! 

Operační program: OP Životní prostředí 

Celkové výdaje: 3, 4 mil. Kč 

 

7.1.3 PROJEKTOVÝ MANAŽER  

Titul před jménem:    Mgr. 

Příjmení:      Rambousek 

Jméno:      Luboš 

Název organizace: LK Advisory, s.r.o. 

Funkce v rámci organizace: jednatel 

 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

V přípravné fází se podílí na nastavení projektu, jeho povinných náležitostí a souladu s Pokyny 

pro žadatele a příjemce. Supervize při tvorbě studie proveditelnosti. Zástupce týmu zpracovatele 

studie proveditelnosti. 

 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

Zástupce týmu určeného pro zajištění dohledu nad provozní fází projektu a dohled nad souladem 

postupu projektu s podmínkami dotačního titulu. 

 

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 

Příprava a podání zpráv o udržitelnosti projektu. Účast na případných kontrolách ze strany 

poskytovatele dotace. 

 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Projektový a finanční manažer po dobu 12-ti let. Zkušenosti s řízením a kontrolou desítek projektů 

financovaných z předvstupních fondů i strukturálních fondů. Jednatel společnosti LK Advisory, 

s.r.o., která poskytuje komplexní služby v oblasti dotací ze strukturálních fondů EU. Zkušenosti s 

vypracováním projektové žádosti do SROP, ROP, IROP,  OPŽP, PRV. Řízení a monitoring 

investičních projektů. Zpracování žádostí o platbu. 
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Referenční projekty: 

Název: Zručský zámek ožívá II. etapa 

Operační program: Regionální operační program Střední Čechy 

Celkový výdaje: 104 mil. Kč 

 

Název: Revitalizace historického centra města Lysá n. L. 

Operační program: Regionální operační program Střední Čechy 

Celkový výdaje: 21,8 mil. Kč 

 

Název: Kasárna Kolín - Komunitní centrum sociálních služeb 

Operační program: Regionální operační program Střední Čechy 

Celkový výdaje: 37,5 mil. Kč 

7.1.4 FINANČNÍ MANAŽER 

Příjmení:      Bahníková 

Jméno:      Marcela 

Název organizace:     město Pečky 

Funkce v rámci organizace:    vedoucí Ekonomicko - správního odboru 

 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Plánování finančních zdrojů při předfinancování projektu. Pomoc při sestavování predikce cash-

flow projektu ve fázi udržitelnosti. Založení zvláštního účtu projektu. 

 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

Vedení oddělené účetní evidence. Odpovědnost za řádné účtování účetních dokladů. Zajištění 

finančních toků z rozpočtu města na zvláštní účet projektu. 

 

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 

Plánovaní finanční zdrojů při financování provozní fáze projektu. Vedení účetnictví ve fázi 

udržitelnosti.  

 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Marcela Bahníková je vedoucím Ekonomicko – správního odboru Města Pečky a má dlouholeté 

zkušenosti se správou městského rozpočtu a finančních fondů, zajišťováním financování města, 
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jeho organizací a organizačních složek, vedením komplexní účetní evidence a evidence městského 

majetku a dalšími souvisejícími činnostmi. Finanční řízení investičních projektů, administrace a 

účetnictví patří k jeho odborným kompetencím. 

 

Název: Revitalizace centrální části Peček - park Za Sadem 

Operační program: ROP NUTS II Střední Čechy 

Celkové výdaje: 15, 2 mil. Kč  

 

Název: Modernizace Mateřské školy Mašinka v Pečkách 1. etapa 

Operační program: ROP NUTS II Střední Čechy 

Celkové výdaje: 18, 5 mil. Kč 

 

Název: Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky 

Operační program: ROP NUTS II Střední Čechy 

Celkové výdaje: 26, 1 mil. Kč 

 

Název: Za Pečky zelenější! 

Operační program: OP Životní prostředí 

Celkové výdaje: 3, 4 mil. Kč 

 

7.1.5 PROJEKTANT / AUTORSKÝ DOZOR 

Titul za jménem:   Ing. 

Příjmení:     Kejval     

Jméno:     Jiří    

Název organizace:    Ing. Jiří Kejval 

Funkce v rámci organizace:   Projektant dopravních staveb  

Funkce v rámci projektu:   Projektant, Autorský dozor  

 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Příprava projektové dokumentace pro stavební povolení. Výkon inženýrských činností spojených 

se získáním stavebního povolení. Zpracování harmonogramu stavebních prací. Zpracování 

podrobného rozpočtu stavebních prací dle ceníku ÚRS. Příprava slepého rozpočtu pro potřeby 

vyhlášení VŘ. 
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Zapojení člena při realizaci projektu: 

Účast ve výběrovém řízení v hodnotící komisi jako osoba s odbornou způsobilostí ve stavebnictví. 

Spolupráce v realizační fázi projektu jako autorský dozor. Konzultační a poradenská činnost a v 

případě potřeby dopracování upřesňujících výkresů. 

 

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 

V této fázi projektu není zapojen. 

 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami: 

Projektant Ing. Jiří Kejval vystudoval České vysoké učení technické, obor Konstrukce a dopravní 

stavby. Disponuje zkušenostmi v oboru inženýrské projektové činnosti po dobu 33 let. Specializuje 

se na projekty spojené s rozvojem infrastruktury měst a regionů od výzkumu a vývoje až po 

prováděcí projekty a řízení výstavby.  

 

Název:  Rekonstrukce ulic a dlažeb historického jádra měst 

Investor: Město Kutná Hora 

Objednatel:  Město Kutná Hora 

Celkové náklady:  138 mil. Kč  

Realizace:  2009 - 2010 

Ocenění: Cena hejtmana v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012 

 

Název:  Chodníky a přechody pro chodce podél silnice II/111 v Podvekách 

Zdroj financování: SFDI 

Celkové náklady:  1,5 mil. Kč vč. DPH 

Realizace:  2014 

 

Název:  Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - dolní část 

Investor: Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. 

Objednatel:  Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. 

Celkové náklady:  6, 1 mil. Kč vč. DPH 

Realizace:  2016 
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7.1.6 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

Technický dozor investora bude vybrán pomocí VŘ před zahájením fyzické realizace projektu. 

Zapojení v realizační fázi projektu 

Kontrola dodržování Smlouvy o dílo a podmínek stavebního povolení, kontrola věcné a cenové 

správnosti faktur (výkazu skutečně provedených prací), kontrola kvality dodávek, které budou 

dalšími postupu zakryty, sledování řádného vedení stavebního deníku, vedení kontrolních dnů na 

stavbě, kontrola řádného převzetí stavby a účast na kolaudačním řízení. 

Kvalifikace a praxe 

Při výběru konkrétní osoby, která bude v pozici technického dozoru investora, bude zohledněna 

kvalifikace a zkušenosti s projekty odpovídajícího charakteru. 

7.1.7 ADMINISTRÁTOR VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Jméno a příjmení:    Ing. Alena Zahradníková 

Funkce v rámci projektového týmu:  zpracovatel veřejné zakázky 

Název organizace:    Profesionálové a.s.   

Funkce v rámci organizace:   administrátor výběrových řízení 

 

Zapojení člena při přípravě projektu: 

Podílí se na koordinaci přípravné fáze projektu, účastní se jednání a schůzek se zpracovateli PD, 

žadatele a administrátora dotace. Komunikuje a spolupracuje s projektovým manažerem. 

 

Zapojení člena při realizaci projektu: 

Připravuje a zpracovává zadávací dokumentaci k výběrovému řízení. Spolupracuje s externí firmou 

při realizaci a přípravě výběrových řízení v rámci projektu. 

 

Zapojení člena při udržitelnosti projektu: 

V této fázi nebude člen týmu zapojen. 

 

Referenční projekty: 

Název: Oprava místní komunikace - ul. Ke Hřišti, obec Oskořínek reference Obec Oskořínek 

Investor: Obec Oskořínek 

Investiční náklady stavby: 1.52 mil. Kč bez DPH 

Poskytovatel dotace: MMR 
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Název: Výstavba cyklostezky - trasa D, Česká Skalice reference Město Česká Skalice 

Investor: Město Česká Skalice 

Investiční náklady stavby: 3.40 mil. Kč bez DPH 

Poskytovatel dotace: SFDI 

 

Výstavba cyklistické stezky Starý Rokytník - Bojiště II. v Trutnově reference město Trutnov 

Investor: město Trutnov 

Investiční náklady stavby: 12.10 mil. Kč včetně DPH 

Poskytovatel dotace: SFDI 

7.1.8 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Koordinátor BOZP bude vybrán pomocí VŘ před zahájením fyzické realizace projektu. 

Zapojení v realizační fázi projektu 

Zajišťování bezpečnosti práce v rámci realizační fáze projektu v rámci všech stavebních objektů. 

BOZP se bude účastnit všech kontrolních dní stavby a na stavbu bude jezdit i mimo tyto termíny 

tak, aby důsledně zkontroloval dodržování bezpečnosti práce na stavbě. Bude kontrolovat 

dodržování předpisů BOZ, PO o ochraně životního prostředí včetně dodržování hygienických 

pravidel, pořádku a čistoty na staveništi.  

Kvalifikace a praxe 

Při výběru konkrétní osoby, která bude v pozici koordinátora BOZP, bude zohledněna kvalifikace 

a zkušenosti s projekty odpovídajícího charakteru. 

7.2 NÁKLADY NA ČINNOST PROJEKTOVÉHO TÝMU 

Náklady na činnost projektového týmu ze strany žadatele jsou běžnými výdaji v rámci činnosti 

těchto osob v zaměstnaneckém poměru.   

Náklady na činnost externí administrativní podpory jsou předpokládány do maximální částky 10 

tis. Kč/měsíčně. Tyto náklady zahrnují náklady na kancelář včetně technického zázemí, náklady 

na telefon a dopravu (osobní jednání, kontrolní dny stavby atd. v místě žadatele). Žadatel má 

vyhrazené prostředky na financování činnosti externí administrativní podpory v období realizace. 

Dalšími náklady v průběhu realizace, jsou náklady zahrnuté do vedlejších výdajů projektu. Jedná 

se o činnosti technického dozoru investora v částce 72,6 tis. Kč., dále činnost autorského dozoru 

v částce 36,3 tis. Kč a činnost pracovníka BOZP za 24,2 tis. Kč.   

V rámci přípravné a realizační fáze je dále počítáno s náklady na administraci zadávací 

dokumentace a organizaci výběrového řízení, které zajistí kvalifikovaný tým společnosti 

Profesionálové a.s. pod vedením Ing., Aleny Zahradníkové v částce 29 tis. Kč. Tento náklad je 

taktéž součástí vedlejších způsobilých výdajů. 
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7.3 ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PRO ŘÍZENÍ PROJEKTU – KANCELÁŘ 
(VLASTNÍ/PRONAJATÁ), POČÍTAČ, TELEFON 

Hlavní prostor pro řízení aktivit projektu je situován na městském úřadě v Pečkách. Jedná se o 

kompletně vybavené kanceláře se všemi potřebnými prostředky, které jsou nutné pro úspěšnou 

realizaci projektů. Ve zmíněných prostorách sídlí členové projektového týmu, konkrétně 

koordinátor projektu, zástupce koordinátora a finanční manažer. 

Ostatní členové projektového týmu disponují vlastním zázemím v sídlech či provozovnách 

jednotlivých společností. 

Členové projektového týmu se pravidelně scházeli na koordinačních schůzkách v rámci přípravy 

projektu a tento trend bude zachován i v rámci realizační fáze v rámci kontrolních dní.
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8 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU  

8.1 PODSTATNÉ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY 
REALIZACE PROJEKTU: 

8.1.1 POPIS ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TERMINÁLU 
SOUVISEJÍCÍCH SE ZAŘAZENÍ TERMINÁLU DO ODPOVÍDAJÍCÍ 
KATEGORIE PŘESTUPNÍHO UZLU DLE ČSN 73 6425-2 

Není relevantní. Projekt se netýká výstavby terminálu. 

8.1.2 PODÍL PODLAHOVÉ PLOCHY BUDOV VYČLENĚNÉ V PROJEKTU 
TERMINÁLU PRO KOMERČNÍ AKTIVITY NA CELKOVÉ 
PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOV TERMINÁLU 

Není relevantní. Projekt se netýká výstavby terminálu. 

8.1.3 POČET PARKOVACÍCH MÍST PRO JÍZDNÍ KOLA V REŽIMU B+R, 
KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU 

V rámci projektu je navrženo umístění stojanů na kola. Stojany na kola jsou umístěny v místě 

parkovacího systému P+R. Budou zde umístěna sila na kola, která budou stát na patkách z důvodu 

vedení stávajících sítí a umístění řady stojanů. Celkově tak vznikne 32 parkovacích stání pro kola. 

8.1.4 POČET PARKOVACÍCH MÍST V REŽIMU K+R 

Není relevantní. Projekt se týká výstavby samostatného parkovacího systému P+R. 

8.1.5 POPIS NÁVAZNOSTI BEZBARIÉROVÝCH KOMUNIKACÍ PRO 
PĚŠÍ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU, NA BEZBARIÉROVÉ 
KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ V OKOLÍ TERMINÁLU 

Stavba je navržena a musí být realizována v souladu s Vyhláškou 398/2009 o obecně technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Projekt zahrnuje výstavbu bezbariérového chodníku pro pěší, pomocí něhož bude umožněna 

přímá návaznost parkoviště k vlakovému nádraží. Spojovací chodník od parkoviště k nástupišti je 

opatřen vodící linií (zvýšený obrubník) v celé délce, na koncích je příčný varovný pás ze slepecké 

dlažby. 
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Bezbariérový chodník je nezpůsobilý výdajem, jelikož se nenachází na pozemku žadatele. 

Z důvodu zajištění bezbariérového řešení v prostorách přestupního terminálu, budou výdaje 

související se spojovacím chodníkem, financovány z vlastních zdrojů žadatele. 

8.1.6  ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ  

Není relevantní. Projekt se týká výstavby samostatného parkovacího systému P+R bez 

informačního systému pro cestující. 

8.2 VÝHODY, NEVÝHODY A RIZIKA PŘEDPOKLÁDANÉHO ŘEŠENÍ 

8.2.1.1 VÝHODY 

Výhodou navrhovaného řešení je zlepšení dopravní infrastruktury na místní i regionální úrovni. 

Zkvalitnění zázemí pro uživatele kombinované dopravy a zlepšení současného stavu prostoru před 

nádražím. 

Navrhovaná poloha samostatného parkovacího systému typu P+R tak vytváří přirozené 

uspořádání odpovídající dopravním požadavků ve městě. Návrh tak eliminuje stávající chaotické 

uspořádání parkovacího prostoru v blízkosti nádraží. 

Výhody použitého technologického řešení spočívají především v možnosti rychlé a efektivní 

výstavby, díky které dojde pouze ke krátkodobému omezení dopravní situace v prostorách před 

nádražím. Dále dojde k zachování stávajícího provozu autobusové, tak individuální dopravy ve 

stávající poloze.  

Zvolené technologie nepředpokládají výskyt dlouhých technologických přestávek. 

8.2.1.2 NEVÝHODY 

Za nevýhodu v realizační fázi projektu lze považovat nutnost omezení parkovacích stání v blízkosti 

nádraží. Omezení v době výstavby se dotkne i cestujících a chodců v blízkosti nádraží. To bude 

eliminováno provizorním řešení, které umožní parkovat osobní automobily v odstavných pásech 

u komunikací a na náměstí. Situace ve městě bude ovšem krátkodobě nepříjemná a jsou 

očekávány negativní reakce cestujících a občanů Peček. 

8.2.1.3 RIZIKA 

Projekt je zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhovuje všem příslušným normám 

(technickým, hygienickým, ochrana životního prostředí aj.). Rizika projektu jsou podrobně 

popsána v kapitole č. 14 „Analýza rizik“ včetně opatření vedoucích k jejich odstranění. 

Samotná infrastruktura musí splňovat veškeré obecné technické požadavky, které se týkají staveb 

pozemních komunikací a inženýrských sítí. Veškeré práce budou provedeny dle příslušných norem 

a zákonů. Informace jsou podrobně popsány v technických zprávách jednotlivých objektů. 
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8.3 POTŘEBNÉ ENERGETICKÉ A MATERIÁLOVÉ TOKY A ŽIVOTNOST 
OBJEKTŮ 

K provozu projektu není třeba vytvořit či držet zásoby materiálů. 

Na pozemní komunikace se vztahuje standardní životnost 25 let. Ta bude věcí smlouvy 

dodavatele konkrétního materiálu a investora, pravděpodobně schopností dodavatele garantovat 

určitou životnost za předem daných podmínek a stanov.  

Technologie nebude náročná na provoz po finanční ani materiálové stránce. Provozní 

náklady budou potřebné na běžnou údržbu a na případné opravy. Tyto náklady žadateli vznikají 

po dokončení realizace projektu. Celkové zobrazení provozních nákladů můžeme vidět v kapitole 

č. 13. 

Likvidace výstupů projektu není v současné době řešena a ve výhledu nejbližších 50 let 

se nepředpokládá. 

8.4 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE NEMOVITOSTÍ, DOTČENÝCH 
REALIZACÍ PROJEKTU 

Realizace projektu bude probíhat převážně na pozemcích žadatele. Jedná se o pozemky: 519/4, 

514/42, 519/1, 554/35, 990, 993. 

Majetkoprávní vztahy u výše uvedených pozemků jsou vyřešeny. 

Pozemek 554/1  není ve vlastnictví žadatele a veškeré náklady spojené s výstavbou na tomto 

pozemku jsou zařazeny jako nezpůsobilé výdaje. Jedná se o bezbariérový spojovací chodníček 

mezi parkovací plochou a nástupištěm. Vlastníkem tohoto pozemku jsou České dráhy, a.s. Při 

přípravě žádosti o dotaci bylo zažádáno o zřízení věcného břemene.
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9 VLIV PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

9.1 STRUČNÝ POPIS VLIVŮ PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VE 
SROVNÁNÍ S VÝCHOZÍM STAVEM, VČETNĚ VLIVŮ NA 
OBYVATELSTVO A ATRAKTIVITU VEŘEJNÉ DOPRAVY 

Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí. Objekt v běžném provozu negativně neovlivňuje 

životní prostředí a ani jinak nekoliduje s ostatními hledisky ochrany životního prostředí. Stavba 

není předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. Navržené umístění stavby nenaruší 

krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. Provozem stavby nedojde ke znečištění povrchových 

vod. 

K pozitivnímu vlivu na životní prostředí přispěje pokles využívání individuální automobilové 

dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či 

pěší, což výrazně zlepší životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku. Výrazným 

multiplikačním efektem bude i aspekt přestupu na jeden z nejvýznamnějších železničních uzlů 

v ČR a zvýšení intenzity jeho využívání oproti alternativě, kterou představuje automobilová 

doprava. Snížení ekologické zátěže je jedním z cílů předloženého projektu, který bude v případě 

realizace naplněn.  

V rámci stavby je dále počítáno s vegetačními úpravami, které přispějí k revitalizace objektu. 

Budou odstraněny náletové dřeviny podél betonového oplocení a původní asfaltové komunikace. 

Součástí vegetačních úprav je i výsadba nových stromů – celkem 25 ks Platanů javorolistých. 

V zájmové oblasti nejsou vyhlášeny chráněné krajinné oblasti (CHKO), přírodní rezervace ani 

národní parky či jiná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V zájmovém 

území se nenachází kulturní dominanta krajiny. 

 

9.2 VÝSLEDKY PROCESU EIA A POSOUZENÍ VLIVŮ NA ÚZEMÍ 
SOUSTAVY NATURA 2000 

V rámci realizace projektu nebylo třeba provést vyhodnocení vlivu na životní prostředí (EIA).  

Záměr dle Zákona o posuzování vlivu na životní prostředí č. 100/2001 Sb. nesplňuje požadavky 

na posouzení vlivu na životní prostředí.  

Stavba nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinu, nepředpokládá se ohrožení podzemních 

a povrchových vod, kontaminace půdy a narušení stávajícího geologického prostředí. Po svém 

dokončení nebude mít stavba negativní dopad na okolní přírodu a krajinu, ani na vodní zdroje. 

Předpokládá se, že stavba svou hlučností nepřekročí platné hygienické normy a nařízení. 

V dotčeném území se nenachází území soustavy NATURA 2000. 
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9.3 NÁVRH ZMÍRŇUJÍCÍCH A KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ VE FÁZI 
REALIZACE (VÝSTAVBY) A VE FÁZI PROVOZU PARKOVACÍHO 
SYSTÉMU 

Za největší riziko ve fázi realizace lze brát únik hmot látek nebezpečných ŽP. V případě nehod 

vozidel při současném úniku látek nebezpečných životnímu prostředí (PHM, oleje, provozní 

kapaliny) postačí pro zamezení škod na životním prostředí zásah integrovaného záchranného 

systému plynoucí ze zákonné povinnosti v těchto případech. V rámci stavby vzniknou odpady 

spojené s likvidací stávajících dřevin. Rovněž vznikne stavební odpad spojený s odstraněním 

stávajících živičných a betonových povrchů a obrubníků. Veškeré odpady vznikající během 

výstavby tak i během provozu budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového 

hospodářství ČR. Samotná stavba nemá žádnou spotřebu vody. V případě mytí silnic a dopravního 

značení budou využita čistící vozidla, která mají svůj vlastní zásobník vody. 

V provozní fázi nemá projekt negativní dopad na okolní přírodu a krajinu, ani na vodní zdroje či 

léčebné prameny. Proto není návrh zmírňujících a kompenzačních opatření v této fázi relevantní. 

Návrhy zmírňujících opatření spočívají: 

- v odstranění zdrojů prachu a usazeného prachu před zahájením bourání 

- zkrápění staveniště v suchých a větrných dnech (kropení, stříkání vodou nebo vodní 

- mlhou) nebo instalace mobilních plotů proti prašnosti 

- při skladování a při přepravě sypkého materiálu mimo obvod staveniště zajištění jeho 

zakrytí, aby bylo zabráněno jeho rozfoukání 

- čištění komunikací dotčených staveništní dopravou 

9.4 PŘÍSPĚVEK PROJEKTU K ZACHOVÁNÍ NEBO NAVÝŠENÍ 
KAPACITY VEŘEJNÉ DOPRAVY 

9.4.1 POSTUP VÝPOČTU VÝCHOZÍ HODNOTY INDIKÁTORU 7 51 10 
POČET OSOB PŘEPRAVENÝCH VEŘEJNOU DOPRAVOU DLE 
PRAVIDEL UVEDENÝCH V PŘÍLOZE Č. 3 SPECIFICKÝCH 
PRAVIDEL VČETNĚ INFORMACE O DATU USKUTEČNĚNÍ 
REPREZENTATIVNÍHO SČÍTÁNÍ 

V přípravné fázi projektu byl proveden dopravně kapacitní analýza parkování u vlakového nádraží 

v Pečkách, zpracovatelem Ing. Michalem Fottem, projektantem pozemních staveb. V této analýze 

byl sledován pohyb pěších proudů v prostoru přednádražní budovy ČD a autobusových zastávek 

v návaznosti na parkovací stání. Pro výpočet výchozí hodnoty indikátoru počtu přepravených osob 

veřejnou dopravou byly v přednádražním prostoru sledovány sledován směr chodců vycházejících 

z výpravní budovy a současně směr příchodu chodců vcházejících do výpravní budovy z možných 

parkovacích stání. Stejně tak byl sledován pohyb cyklistů přijíždějících a odjíždějících od výpravní 

budovy. Směr pohybu chodců byl rozlišován do 3 základních směrů a obráceně (označení A, C, 

E, vychází z označení v dopravní analýze). 

A. Parkoviště severozápadně (SZ) od výpravní budovy 
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C. Parkoviště před výpravní budovou 

E. Od parkoviště do centra 

Dále byl zaznamenán směr pohybu chodců od parkoviště SZ od výpravní budovy a parkoviště 

před výpravní budovou, směrem do centra obce a zpět (E). Sledované směry jsou vyznačeny 

v následujícím obrázku 

Průzkum se uskutečnil v běžný pracovní den 15. 6. 2017, za příznivých klimatických podmínek, a 

to v období nejvyššího pohybu pěších proudů od 6:00 do 9:00 a od 16:00 – 19:00. Cílem 

průzkumu byl monitoring pohybu pěších proudů ve sledované oblasti a zjištění přestupních vazeb. 

 

Mapa 5: Schéma sledovaných pohybů chodců 

Shrnutí výsledků průzkumu: 

Zjištěné intenzity pohybu cestujících v jednotlivých směrem jsou uvedeny v tabulkách v Dopravně 

kapacitní analýze, která je přílohou Studie proveditelnosti. 

Výchozí hodnota indikátoru byla dle přílohy č. 3 Specifických pravidel 73. výzvy stanovena 

jako nulová.  

Cílová hodnota byla dle získaných údajů z reprezentativního sčítání v nejvíce frekventovaných 

časech stanovena na 211 osob za den. Tento údaj nezahrnuje počet cestujících ve zbylých 

časových pásmech a nezohledňuje nižší počet cestujících o víkendech a svátcích. Z toho důvodu 

lze počet 211 osob aplikovat na celoroční údaj počtu přepravených osob v rámci přestupního 

terminálu v hodnotě 77 015 osob (211 x 365).  

9.4.2 POSTUP VÝPOČTU CÍLOVÉ HODNOTY INDIKÁTORU 7 51 10 
POČET OSOB PŘEPRAVENÝCH VEŘEJNOU DOPRAVOU DLE 
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PRAVIDEL UVEDENÝCH V PŘÍLOZE Č. 3 SPECIFICKÝCH 
PRAVIDEL 

Plánovaný počet osob přestupujících z parkoviště P+R na navazující veřejnou dopravu, byl 

stanoven cílovou hodnotou 77 015 osob za rok. Stanovená cílová hodnota je orientační a 

příjemce ji není, dle pravidel výzvy, vázán naplnit. 

Dosažená hodnota bude prokázána v první zprávě o udržitelnosti a bude stanovena totožným 

průzkumem. Průzkum bude proveden v běžný pracovní den za příznivých klimatických podmínek, 

a to v období nejvyššího pohybu pěších proudů od 6:00 do 9:00 a od 16:00 do 19:00. Cílem 

průzkumu bude monitoring pohybu pěších proudů ve sledované oblasti.  

9.4.3 POROVNÁNÍ VÝCHOZÍ A CÍLOVÉ HODNOTY INDIKÁTORU 7 51 
10 S KOMENTÁŘEM 

Vzhledem k tomu, že projekt řeší pouze výstavbu samostatného parkovacího systému P+R, byla 

dle pravidel výzvy pro výchozí hodnotu stanovena nulová hodnota indikátoru. V cílové hodnotě 

se počítá s naplněním výše uvedeného počtu osob za rok na základě provedeného průzkumu. 
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10 VÝSTUPY PROJEKTU 

10.1 VÝSTUPY PROJEKTU A INDIKÁTORY 

10.1.1 DEFINOVANÝ VÝSTUP PROJEKTU 

Hlavním výstupem projektu bude výstavba samostatného parkovacího systému P+R v návaznosti 

na vlakové a autobusové nádraží v Pečkách. Tento výstup v sobě zahrnuje několik dílčích kroků 

a to samotnou parkovací plochu P+ R, dále parkovací stání typu B+R, veřejné osvětlení, kamerový 

systém, přeložky sítí a sadové úpravy. 

Všechny tyto části tvoří celkový výstup projektu. 

 Počet vytvořených parkovacích míst 

Výchozí hodnota je nulová. 

Cílová hodnota bude 77. Stanovená hodnota je skutečný počet vytvořených nebo upravených 

parkovacích míst pro osobní vozidla a motocykly na parkovištích, částech pozemních komunikací 

nebo terminálu. Indikátor zahrnuje i parkovací stání pro ZTP. 

 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

Výchozí hodnota je nulová. 

Cílová hodnota bude 32. Stanovená hodnota je skutečný počet vytvořených nebo upravených 

parkovacích míst pro jízdní kola, zajištěných prostřednictvím pevných stojanů, uzamykatelných 

boxů na jízdní kola, úschoven. Žadatel se zavazuje stanovenou hodnotu naplnit k datu ukončení 

realizace projektu. 

 Počet osob přepravených veřejnou dopravou 

Výchozí hodnota je nulová.  

Cílová hodnota je stanovena na základě reprezentativního sčítání osob přestupujících z parkoviště 

P+R na navazující veřejnou dopravu a je v hodnotě 77 015 cestujících. Bude vykázána po 

ukončení realizace a bude doložena v první zprávě o udržitelnosti projektu. Bude zpracována 

stejnou metodou a provedena ve stejném prostoru a časovém pásmu. 

10.1.2 ZPŮSOB DOLOŽENÍ A TERMÍN SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU A 
INDIKÁTORŮ 

 

Počet vytvořených parkovacích míst 

Doložení:  Předávací protokol o předání stavby dodavatelem – bude předloženo 

v rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu. 
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Dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace z průběhu stavby, 

kolaudační souhlas a fakturace. 

Datum doložení: Ukončení realizace projektu, očekávaný termín 31. 12. 2018 

 

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

Doložení:  Předávací protokol o předání stavby dodavatelem – bude předloženo 

v rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu. 

Dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace z průběhu stavby, 

kolaudační souhlas a fakturace. 

Datum doložení: Ukončení realizace projektu, očekávaný termín 31. 12. 2018 

 

Počet osob přepravených veřejnou dopravou 

Doložení:  Dopravní průzkum - sčítání osob přestupujících z parkoviště P+R na 

navazující veřejnou dopravu, který bude součástí první zprávy o 

udržitelnosti projektu. 

Datum doložení:  Je nastaveno dle Specifických pravidel výzvy k datu ukončení fyzické 

realizace projektu, tedy v termínu 31. 12. 2018. Reálné doložení cílové 

hodnoty indikátoru nastane po ukončení realizace v první zprávě o 

udržitelnosti projektu.  
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11 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 

11.1 TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST 

11.1.1 MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Majetkoprávní vztahy jsou plně vyřešeny jako po dobu realizace, tak po dobu udržitelnosti 

projektu. 

Realizace projektu bude probíhat na pozemcích žadatele. Jedná se o pozemky: 519/4, 514/42, 

519/1, 554/35, 990, 993,  

Na pozemku 554/1 bude vystavěn bezbariérový chodník, který napojí parkoviště k vlakovému 

nádraží. Z toho důvodu, že vlastníkem pozemku jsou České dráhy, a.s., které jsou zároveň 

neoprávněným žadatelem, bude chodník plně financován z vlastních zdrojů žadatele. Při přípravě 

žádosti o dotaci bylo zažádáno o zřízení věcného břemene. 

11.1.2 STAV SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI ŽADATELEM A 
OBJEDNATELEM VEŘEJNÉ DOPRAVY (SMLOUVY O VEŘEJNÝCH 
SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH), JE-LI ŽADATELEM 
DOPRAVCE) 

Žadatelem je obec, tudíž doložení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících není 

relevantní. Projekt se netýká výstavby přestupního terminálu. 

11.1.3 PŘIPRAVENOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Pro účely stavebního řízení byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. 

Následně byla vypracována projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, která 

rozpracovává projekt do detailů a zároveň je jedním z výchozích podkladů při zpracování žádosti 

o podporu a současně bude sloužit jako příloha zadávací dokumentace na hlavní předmět 

projektu. 

11.1.4 PŘIPRAVENOST DOKUMENTACE K ZADÁVACÍM A 
VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM, ÚDAJE O PROBĚHLÝCH ŘÍZENÍCH 

Plánovaným výběrovým řízením bude vybrán dodavatel stavby. V souladu s motivačním účinkem 

bude toto výběrové řízení zahájeno až po podání žádosti o podporu. Výběrové řízení bude 

zajišťovat externí subjekt, firma Profesionálové s.r.o., s dlouholetou praxí přípravy a administrace 

výběrových řízení, jak dle zákona, tak dle pravidel dotačních programů. 
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11.1.5 VÝSLEDKY PROCESU EIA, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, STAV 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ 
SPRÁVY 

Pro projekt bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní 

moci. 

11.1.6 POPIS STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

Žádost o územní rozhodnutí byla podána na Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a 

dopravy Městského úřadu Pečky dne 27. 6. 2016. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 3. 10. 2016 

a nabylo právní moci dne 20. 10. 2016. 

Žádost o stavební povolení byla podána dne 14. 12. 2016. Protože žádost nebyla úplná a nebyla 

doložena se všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel 13. 1. 

2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna 17. 2. 2017.  

Stavební povolení bylo vydáno 8. 3. 2017 a nabylo právní moci dne 1. 4. 2017. 

V rámci územního rozhodnutí je uvedeno, že na pozemku č. par. 554/1 budou vystavěny 

přístřešky pro kola. Přístřešky pro kola nebudou realizovány. V místě parkovacího stání na 

pozemku č. par. 990 budou umístěny stojany na kola. 

V průběhu stavebního řízení došlo ke změně vlastnictví pozemků. Došlo k odkoupení pozemků č. 

par. 514/42 a 519/4 od ZZN Polabí, a.s. na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2017. Vklad do 

katastru nemovitostí byl proveden 5. 5. 2017. Z toho důvodu jsou ve Stavebním povolení a 

Územním rozhodnutí uvedeny původní vlastnické vztahy. 

11.1.7 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ TECHNICKÉ 
PŘÍPRAVY V PŘÍPADĚ ROZPRACOVANOSTI 

Projekt je plně připraven k realizaci. V souladu s motivačním účinkem zbývá vyhlásit výběrové 

řízení na zhotovitele stavby a následně může započít samotná fyzická realizace projektu. 

11.2 FINANČNÍ PŘIPRAVENOST 

11.2.1 ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ, POPIS PŘEDFINANCOVÁNÍ A 
SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

Žadatel je připraven se podílet na financování realizační fáze projektu z prostředků svého rozpočtu 

na rok 2018 (zahájení projektu je 2018 a realizace stavebních prací je předpokládána od června 

2018 do prosince 2018). Žadatel je schopen zajistit finanční prostředky na předfinancování 

projektu z vlastních zdrojů (jedná se o ex-post financování). Projekt má 1 etapu a dotace bude 

obdržena v rámci jedné žádostí o platbu. 

Harmonogram zohledňuje veškeré potřeby pro zajištění financování, lhůty pro podávání žádosti 

o platbu, její administraci a proplacení. Při přípravě tak bylo přihlédnuto k veškerým faktorům, 
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které by mohly mít negativní vliv na zajištění financování projektu, a byly zohledněny do 

finančních plánů. 

11.2.2 FINANCOVÁNÍ PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU 

Finanční zajištění provozní fáze projektu po celou dobu udržitelnosti a celého referenčního období 

nepředstavuje pro žadatele výraznější finanční zátěž. Jedná se o náklady související s běžnou 

údržbou komunikací a s případnými opravami. 

11.3 ORGANIZAČNÍ PŘIPRAVENOST 

11.3.1 ORGANIZAČNÍ MODEL V PŘÍPRAVNÉ FÁZI 

Byl sestaven podrobný projektový záměr včetně projektového týmu, který za jeho přípravu 

odpovídá. Byla připravena projektová dokumentace s položkovými rozpočty. Byla podána žádost 

o stavební povolení na stavební úřad. 

Byla sestavena žádost o podporu v souladu s pravidly IROP a Specifickými pravidly pro výzvu 73 

včetně všech povinných příloh. Postup, obsah, terminologie a struktura žádosti a jednotlivých 

příloh byl konzultován se zástupci CRR. Všechny dokumenty předkládané poskytovateli dotace 

prošly kontrolou několika osobami projektového týmu pro zajištění správnosti. 

Bylo konzultováno připravované zadávací řízení a zadávací dokumentace, tak aby už v rámci 

přípravy nedošlo k ohrožení v podobě dělení zakázky, diskriminace v rámci samotného řízení či 

jakéhokoli dalšího faktoru, který by mohl mít negativní vliv na projekt. 

V přípravné fázi probíhala spolupráce především mezi zástupcem koordinátora projektu, finančním 

manažerem, projektantem, projektovým manažerem a administrátorem výběrového řízení. Mimo 

samotný projektový tým byl projekt konzultován se zástupci CRR. 
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11.3.2 ORGANIZAČNÍ MODEL V REALIZAČNÍ FÁZI 

V realizační fázi bude vyhotovena zadávací dokumentace na hlavní předmět projektu – stavební 

práce. Zároveň dojde k výběru technického dozoru investora a koordinátora BOZP. 

Poté již začnou samotné stavební práce. Za stavební práce a plnění v souladu se smlouvou o dílo 

s vítězným dodavatelem bude odpovědný technický dozor investora. Pro kontrolu postupu a 

správnosti stavebních prací budou svolávány kontrolní dny stavby, kterých se bude účastnit 

kompletní projektový tým. 

V průběhu realizace bude, dle harmonogramu, vypracována zpráva o realizaci projektu a žádost 

o platbu pro poskytovatele dotace. Bude zajištěno předfinancování výdajů ze strany žadatele. V 

realizační fázi bude za zabezpečení chodu projektu odpovídat projektový tým zahrnující především 

zástupce koordinátora projektu, finančního manažera, administrátora VŘ, autorský dozor, 

projektového manažera, zástupce dodavatele, koordinátora BOZP a technický dozor. Každý bude 

mít na starosti především svou oblast profesní působnosti, ale bude probíhat intenzivní spolupráce 

zajišťující plnění harmonogramu a veškerých smluvních závazků. Dále bude pokračovat 

konzultace projektu se zástupci CRR pro zajištění souladu s dotačním titulem. 

 

 

11.3.3 ORGANIZAČNÍ MODEL V PROVOZNÍ FÁZI 

V provozní fázi bude zajišťováno udržování výstupu projektu v požadovaném stavu a bude dbáno 

o řádné plnění indikátorů. 

Pro dokumentaci plnění indikátoru 75110 – počet osob přepravených veřejnou dopravou, bude 

zpracován průzkum, který bude doložen v první zprávě o udržitelnosti projektu. 
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Projektový tým bude pozměněn. Za dobu udržitelnosti bude odpovědný především zástupce 

koordinátora, finanční manažer, manažer udržitelnosti a zástupci jednotlivých odborů MěÚ Pečky, 

starající se o oblast své působnosti v rámci projektu. Konzultační služby budou poskytovány jak 

projektovým manažerem, tak od ostatních členů projektového týmu z předchozích fází projektu. 

Zprávy o udržitelnosti bude podávat manažer udržitelnosti. 

 

 

11.3.4 PROVOZOVATEL PROJEKTU, POKUD SE LIŠÍ OD PŘÍJEMCE 
DOTACE 

Příjemce dotace bude zároveň provozovatelem projektu. 
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12 ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU 

Položky stavebních prací byly oceněny dle ceníkové soustavy ÚRS 2017/01. Položky projektu, 

které nebylo možné ocenit pomocí ceníku stavebních prací, a jsou zahrnuty v položkovém 

rozpočtu stavby, jsou podloženy čestným prohlášením projektanta o způsobu stanovení daných 

položek. Čestné prohlášení je přílohou žádosti. 
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13 FINANČNÍ ANALÝZA 

V rámci projektu bylo provedeno rozdělení aktivit na hlavní a vedlejší způsobilé výdaje dle 

Specifických pravidel výzvy 73.  

Rozpočet projektu s přehledným rozdělením na hlavní a vedlejší způsobilé výdaje a doložením 

zachování poměru uvedeného výzvou je též uveden v rámci této kapitoly. 
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13.1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROJEKTU 

Kód 
položky 
v MS 

Způsobilé výdaje Kč bez DPH DPH (21%) Kč Výběrové řízení  Procenta 

 
Hlavní způsobilé výdaje 4 954 651,25 1 040 476,00 5 995 128,00    85,10% 

1.1.1.1.2.1 Pořízení staveb formou výstavby - hlavní SO 101 a VO SO 401 4 954 651,25 1 040 476,00 5 995 128,00 Stavební práce  85,10% 

 
Vedlejší způsobilé výdaje 875 023,00 174 303,00 1 049 326,00   

 
14,90% 

1.1.1.2.3.2 Pořízení hmotného majetku - kamerový systém SO 401 239 945,50 50 388,00 290 334,00 Dodávky  4,12% 

1.1.1.1.2.2 Výdaje na stavbou vyvolané investice - přeložka SO 402 (50%) 152 319,00 31 986,00 184 305,00 Stavební práce  2,62% 

1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 120 000,00 25 200,00 145 200,00 NE  2,06% 

1.1.2.2.3 Výběrová řízení 24 000,00 5 040,00 29 040,00 NE  0,41% 

1.1.1.1.4 Autorský dozor 30 000,00 6 300,00 36 300,00 NE  0,52% 

1.1.1.1.4 Technický dozor investora 60 000,00 12 600,00 72 600,00 NE  1,03% 

1.1.1.1.4 BOZP 20 000,00 4 200,00 24 200,00 NE  0,34% 

1.1.1.1.5 Projektové dokumentace (pro SP a prováděcí) + PD inženýrské sítě 181 758,50 38 169,00 219 927,00 NE  3,12% 

1.1.2.2.4 Odborná studie k projektovému záměru 12 000,00 0,00 12 000,00 NE  0,17% 

1.1.2.2.4 Dopravně inženýrská analýza 33 000,00 0,00 33 000,00 NE  0,47% 

1.1.2.3.1 Publicita - plakát 2 000,00 420,00 2 420,00 NE  0,03% 

 
Celkové způsobilé výdaje 5 829 674,25 1 214 779,00 7 044 454,00   

 
100,00% 

 
   

    

 
Nezpůsobilé výdaje Kč bez DPH DPH (21%) Kč     

1.2. Zpracování žádosti o dotaci 30 000,00 6 300,00 36 300,00 NE  
 

1.2. Bezbariérové řešení - chodník SO 101 51 908,74 10 900,00 62 809,00 Stavební práce  
 

1.2. Vedlejší výdaje nad 15% - přeložky sítí SO 402 (50%) a 403 507 843,50 106 647,00 614 490,00 Stavební práce  
 

 
Celkové nezpůsobilé výdaje 589 752,24 123 847,00 713 599,00   

 
 

 
           

 
CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 6 419 426,49 1 338 626,00 7 758 053,00   
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Tabulka 7: Rozpočet projektu 

 

13.2 PLÁN CASH-FLOW V PROVOZNÍ FÁZI V ČLENĚNÍ PO KALENDÁŘNÍCH LETECH 

V tabulkách níže je uveden plán cash-flow s vlivem a bez vlivu financování, finanční zdroje projektu a náklady a výnosy projektu v rozdílové variantě.  

  
201
5 

201
6 

201
7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(+) Tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Materiální náklady: 
(spotř.materiálu+energie) 

0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 

(-) Náklady na služby 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

(-) Změna investic 0,00 0,00 0,00 -7 758,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Zůstatková hodnota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CF bez vlivu financování (CF projektu) 0,00 0,00 0,00 
-7 

758,05 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 

-10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 

Tabulka 8: Cash-flow bez vlivu financování 

 

 

  
201
5 

201
6 

201
7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(+) Tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(-) Materiální náklady: 
(spotř.materiálu+energie) 

0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 

(-) Náklady na služby 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

(-) Změna investic 0,00 0,00 0,00 -7 758,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Změna dluhů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Dotace 0,00 0,00 0,00 6 340,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Zůstatková hodnota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CF s vlivem financování (CF vlastníka) 0,00 0,00 0,00 
-1 

418,04 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 
-

160,00 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 

-10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 -160,00 

Tabulka 9: Cash-flow s vlivem financování 

 

 

Finanční zdroje            

            

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Dotace - EU 0,0000 0,00 0,00 5 987,78590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotace - SR 0,0000 0,00 0,00 352,22270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vlastní vklad žadatele - spoluúčast 0,0000 0,00 0,00 704,44540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Další prostředky žadatele - NZV 0,0000 0,00 0,00 713,5990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Další prostředky žadatele - provozní N 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 7 758,05 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
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2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Tabulka 10: Finanční zdroje 

 

Provozní náklady 

 

Položka 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Provozní náklady (údržba, materiál) 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Celkem 0,0000 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

 

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Tabulka 11: Provozní náklady projektu v rozdílové variantě 

 

Provozní výnosy 

 

Položka 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Provozní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabulka 12: Provozní výnosy projektu v rozdílové variantě
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14 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 

 
Druh rizika a fáze projektu, 
ve které je možné riziko očekávat 

Závažnost 

rizika 
(1 – nejnižší, 5 

– nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu/četnost 

výskytu rizika (1 – 

téměř vyloučená až 5 
– téměř jistá) 

Popis předcházení/eliminace rizika 
Fáze 
projektu 

 Technická rizika 

A Nedostatky v projektové dokumentaci 4 2 

Riziku je předcházeno díky řádně 

zpracovanému záměru, provedeným 
studiím a posudkům, které jsou podkladem 

k přípravě projektové dokumentace. 
Projektovou dokumentaci připravoval 

projektant s rozsáhlými zkušenostmi v 

oblasti staveb. Stejná péče byla věnována i 
dalšímu stupni projektové dokumentace - 

pro provádění stavby, která disponuje 
maximální podrobností, a která byla jedním 

z hlavních podkladů pro přípravu žádosti o 

podporu a současně bude tvořit i přílohu 
zadávací dokumentace výběrového řízení 

na dodavatele stavebních prací. 

přípravná, 
realizační 

B Dodatečné změny požadavků investora 4 1 

Riziku je předcházeno dostatečnou 

přípravou projektu, konzultaci s 

projektovým týmem, jasným nastavením 
rozsahu, specifikací cílů a výstupů projektu 

a v neposlední řadě svědomitým 
respektováním podmínek poskytovatele 

dotace ve všech projektových fázích. 

Projektem jsou řešeny zásadní a 
dlouhodobé problémy objektu, na jejichž 

přípravná, 

realizační 
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nutnosti řešení panuje shoda napříč celým 
projektovým týmem. Investor se na 

projektu aktivně podílel ve všech jeho 

fázích a je si vědom všech rizik i toho, že 
bude smluvně vázán k zajištění souladu 

předložené žádosti s výstupem projektu. 
 

C Nedostatečná koordinace stavebních prací 3 2 

Riziku je předcházeno sestavením 

projektového týmu se zkušenostmi jak s 
pracemi obdobného typu a rozsahu, tak s 

čerpáním dotací podobného charakteru. 
Výběr členů týmu v realizační fázi bude 

podléhat přísným kvalifikačním kritériím. 

Tyto požadavky budou předmětem 
jednotlivých smluv se členy projektového 

týmu jako je například technický dozor 
investora, koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci či projektový 

manažer dohlížející na soulad projektu 
s pravidly dotačního titulu.  

Současně harmonogram stavebních prací 
zohledňuje veškeré aspekty, které se dají 

při projektu tohoto typu předpokládat, 
včetně ročních období, návaznosti prací, 

nutných opatření zapříčiněných výstavbou 

a dalších faktorů. Je nastaven tak, aby 
respektoval veškeré rizikové faktory 

projektu a zároveň tak, aby nebyly 
jednotlivé termíny hraniční a zahrnovaly 

zároveň adekvátní časové rezervy pro 

případ objektivně neočekávaných 
skutečností. 

realizační 

D Výběr nekvalitního dodavatele 4 1 

Riziku předchází příprava zadávací 

dokumentace a jejích jednotlivých částí, 
především pak požadavků na kvalifikační 

předpoklady, které zamezují výběru 
nekvalitních dodavatelů. Dále budou 

smluvní podmínky provádění stavebních 

přípravná, 

realizační 
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prací jasně a striktně vymezeny ve vzorové 
Smlouvě o dílo, která bude přílohou 

zadávací dokumentace. Riziko bude 

eliminováno pomocí nastavení takových 
parametrů, aby dodavatel musel splňovat 

veškeré požadavky, které zajistí kvalitní  
plnění zakázky. Současně bude smlouva o 

dílo zahrnovat i sankce, které budu muset 

dodavatel uhradit v případě nedodržování 
smluvních podmínek. 

Realizaci a administraci veřejné zakázky 
bude zajišťovat specializovaná externí 

společnost, která odborně dohlédne na 
kvalitní přípravu zadávací dokumentace i na 

požadavky na potenciální žadatele o 

zakázku, tak aby zaručovali vysokou kvalitu 
dodavatele a současně nemohly být 

považovány za diskriminační. 

E Nedodržení termínu realizace 4 2 

Riziku bude předejito výběrem kvalitního 
dodavatele (viz popis předchozího rizika) a 

správně nastaveným harmonogramem 
projektu. Harmonogram je zpracován tak, 

aby zohledňoval veškeré předvídatelné 
faktory (včetně zohlednění ročních období, 

návaznosti jednotlivých prací atd.) a je v 

něm počítáno s určitou časovou rezervou 
pro jednotlivé činnosti. Současně riziko 

souvisí s nastavením správné koordinace 
stavebních prací - viz eliminace rizik výše či 

nastavením sankcí plynoucích 

z nedodržování smlouvy o dílo se 
zhotovitelem 

přípravná, 

realizační 

F Živelné pohromy 4 1 

Vzhledem k umístění objektu a s 

přihlédnutím k velice ojedinělým 
pohromám v minulosti představuje toto 

riziko minimální pravděpodobnost. Mezi 
relevantní případné živelné pohromy lze 

zařadit riziko silného větru a požáru.  

přípravná, 
realizační, 

provozní 
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G Zvýšení cen vstupů 2 2 

Riziko je eliminováno uvedenými 
předpokládanými výdaji projektu, které 

vychází z aktuálního průzkumu trhu. Do 

doby skutečně realizovaných výdajů se 
reálně nepočítá s přílišným zvýšením cen 

vstupů. V případě vzniku tohoto 
nežádoucího faktoru by byl žadatel schopen 

uhradit rozdíl předpokládaných a skutečně 

vynaložených prostředků z vlastních zdrojů. 

provozní 

H Nekvalitní projektový tým 4 1 

Pro eliminaci tohoto rizika přistoupil 

investor k sestavení zkušeného a 
zodpovědného projektového týmu, který 

má dostatek zkušeností s projekty 

obdobného typu i rozsahu. Vzhledem k 
velikosti projektu je projektový tým složen 

z mnoha expertů pro jednotlivé oblasti, 
kteří jsou spolu v častém kontaktu. Žadatel 

současně také využívá ověřené externí 

subjekty. Zhotovitel hlavního předmětu 
projektu bude vycházet ze zadávacího 

řízení, které bude připravováno s náležitou 
péčí tak, aby byly plněny veškeré závazky 

řádně a včas. 

přípravná, 

realizační, 

provozní 

I Zajištění stavebního povolení 4 1 

Stavební povolení je přikládáno jako příloha 
žádosti o dotaci. K eliminaci rizika došlo již 

v přípravné fázi podrobným zpracováním 
projektové dokumentace splňující veškeré 

zákonné parametry, smluvním zajištěním 

majetkoprávních vztahů.  

přípravná 

J Nedodržení harmonogramu 4 2 

Riziku je předcházeno propracovaným 

nastavením harmonogramu projektu, který 
počítá se všemi faktory stavby i případnými 

časovými rezervami. Především na stavební 

práce budou navázány další souvislosti s 
projektem (ukončení projektu, zpracování 

zpráv o realizaci a žádostí o platbu, apod.). 
Podrobný harmonogram stavebních prací 

bude upřesňovat prováděcí projektová 

přípravná, 

provozní 
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dokumentace. Na realizaci projektu (včetně 
plnění nastavených termínů) bude 

následně dohlížet zkušený projektový tým. 

 Finanční rizika 

K Neobdržení dotace 5 2 

Eliminace rizika proběhla v rámci přípravy 

projektu, kdy zajištění souladu s Výzvou a 
Obecnými i se specifickými pravidly pro 

žadatele a příjemce zajišťuje zkušený 
projektový tým a zároveň je projekt 

nastaven tak, aby odpovídal formální 
přijatelnosti a zároveň dosahoval vysokého 

bodového ohodnocení. V projektovém týmu 

je navíc nastaven stupňovitý způsob 
kontroly žádosti, který minimalizuje riziko 

důvodů pro neobdržení dotace. 

přípravná 

L 
Nedostatek finančních prostředků na 

předfinancování a v průběhu realizace projektu 
4 1 

Riziku je předcházeno vyčleněním 
dostatečného množství finančních 

prostředků na zajištění předfinancování a 
zároveň dobrým nastavením 

harmonogramu a etap k pravidelnému 
čerpání dotačních prostředků. Byl nastaven 

reálný finanční plán a žadatel disponuje i 

rezervou na případné nutné vícepráce. 

přípravná 

M Změny v rozpočtu projektu, vícepráce 3 2 

Riziku je předcházeno důkladnou přípravou 

projektové dokumentace a zajištěním 

rozpočtů dle aktuálních standardizovaných 
ceníků stavebních prací. Velkou váhu má 

také výběr dodavatele, který bude mít 
reálně nastavené ceny stavebních prací. V 

případě mimořádně nízké nabídkové ceny 
bude dodavatel vyzván k vysvětlení 

položkových cen. Riziku změn je dále 

předcházeno spoluprací projektového 
týmu, externích odborníků a zadavatele po 

celou dobu plánování a realizace projektu. 

přípravná, 

realizační 
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     Právní rizika  

N Nedodržení pokynů pro zadávání VZ 4 2 

Riziko bude eliminováno prostřednictvím 

spolupráce s profesionální poradenskou 
společností, přísného dodržování platných 

legislativních parametrů a podmínek 
poskytovatele dotace. Zadávací 

dokumentace i proces celého výběrového 

řízení budou předkládány ke kontrole CRR. 

přípravná 

O Nedodržení podmínek IROP 4 1 

Eliminace rizika je v přípravné fázi zajištěna 

prostřednictvím souladu projektu s pravidly 
IROP, 73. výzvou a díky zpracování 

požadovaných dokladů zkušeným 

projektovým týmem s letitými zkušenostmi 
v rámci dotačních projektů a projektů 

obdobného typu a rozsahu. V provozní fázi 
bude riziku předcházeno účastí 

projektového manažera na kontrolních 

dnech stavby, který bude konzultovat 
veškeré postupy projektu ve vztahu k 

dotačnímu titulu. V obou fázích bude 
využíváno konzultací s pracovníky CRR. 

Podmínky poskytovatele dotace budou 
dodržovány i v průběhu udržitelnosti 

projektu, tedy v provozní fázi. 

přípravná, 

provozní 

P Nedodržení právních norem ČR, EU 5 1 

Riziko je eliminováno zajištěním expertů se 
znalostmi pro každou oblast projektu – 

zadávací řízení, odborné znalosti z oblasti 

stavebních prací na podobných objektech, 
zajištění souladu s dotačním titulem, 

zajištění dohledu nad plněním smluv, 
účtování projektu a zajištění finančních 

zdrojů. Odborný tým je seznámen s 
právními normami ČR a EU a dbá na jejich 

dohled. 

přípravná, 

realizační 

Q Nevyřešené majetkoprávní vztahy 5 1 
Riziko je plně eliminováno skutečností, že 
pozemky jsou ve vlastnictví žadatele či jsou 

uzavřeny smlouvy, které řeší majetkoprávní 

přípravná 
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vztahy s majiteli dotčených pozemků a to 
minimálně na dobu udržitelnosti projektu. 

 Provozní rizika  

R Nedostatek poptávky po službách 3 2 

Riziku je předcházeno takovým nastavením 

projektu, které svým rozsahem a přípravou 
jednoznačně přispívá zajištění bezpečnosti, 

dostupnosti a konkurenceschopnosti 

regionu v oblasti veřejné dopravy a 
nedostatek poptávky po službách v tomto 

místě nebude naplněn. Projektem dochází 
ke zlepšení stavu už nyní velmi 

frekventovaného přestupního terminálu, po 
realizaci bude objekt ještě více atraktivní. 

provozní 

S 
Nedostatečné zajištění dopravní obslužnosti v 

době udržitelnosti 
2 2 

Riziko je eliminováno smluvním zajištěním 

stávajících dopravců autobusové dopravy. 
Dopravcům budou vytvářeny adekvátní a 

motivující pracovní podmínky. Dále je 

nastaven projektový tým i pro dobu 
udržitelnosti. 

provozní 

T Neplnění dodavatelských smluv 3 1 

Riziku se předchází nastavením smluv s 
dodavateli tak, aby v případě jejich 

nedodržení byly vymáhány sankce, které by 

dané pochybení kompenzovaly. Stejně tak 
je zvýšená pozornost věnována výběru 

kvalitních a prověřených dodavatelů, kteří 
mají zkušenosti s realizací obdobných 

zakázek a kteří plní své závazky řádně a 

včas. 

realizační 

U Nedodržení indikátorů 5 1 

Riziku je předcházeno realistickým 

nastavením projektu, zhodnocením 
současného stavu přestupního terminálu, 

zhodnocením budoucího stavu ve vztahu k 

veškerým faktorů, které jej ovlivňují. S 
naplněním indikátoru souvisí počet 

parkovacích míst pro motorová vozidla a 
jízdní kola. Dále reálně nastavený počet 

provozní 
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přepravených osob ve veřejné dopravě 
v době udržitelnosti vycházející z průzkumu 

v přípravní fázi projektu. 

V 
Nedostatek finančních prostředků v provozní 
fázi projektu 

4 2 

K eliminaci rizika slouží predikce provozních 
výdajů se zohledněním dalších faktorů, jako 

jsou případné potřeby oprav či inflace. 

Následuje vyčlenění dostatečných volných 
finančních prostředků k pokrytí veškerých 

nákladů pro provozní fázi. Žadatel je 
schopen krýt nepředpokládatelné náklady 

ze své hospodářské činnosti a běžný provoz 
pro něj nepředstavuje významný náklad. 

provozní 

X Zabezpečení investice, vandalismus a krádeže 3 2 

Vandalismus a krádeže mohou zvýšit 

provozní náklady a mohou mít i vliv na 
udržitelnost projektu. Eliminace rizika bude 

zajištěna díky kamerovému systému a 

veřejnému osvětlení. Předmět projektu též 
bude pojištěn pojistnou smlouvou, která 

pokryje případné škody klasifikované jako 
vandalismus a odcizení. 

provozní 

Tabulka 13: Analýza rizik
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14.1 VYHODNOCENÍ RIZIK 

14.1.1 VYHODNOCENÍ VLIVU HLAVNÍCH RIZIK NA REALIZACI A 
PROVOZ PROJEKTU 

 Technická   

A Nedostatky v projektové dokumentaci 8 

B Dodatečné změny požadavků investora 4 

C Nedostatečná koordinace stavebních prací 6 

D Výběr nekvalitního dodavatele 4 

E Nedodržené termínu realizace 8 

F Živelné pohromy 4 

G Zvýšení cen vstupů 4 

H Nekvalitní projektový tým 4 

I Zajištění stavebního povolení 4 

J Nedodržení harmonogramu 8 

 Finanční  

K Neobdržení dotace 10 

L Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace 
projektu 

4 

M Rozpočet projektu, vícepráce 6 

 Právní  

N Nedodržení pokynů pro zadávání VZ 8 

O Nedodržení podmínek IROP 4 

P Nedodržení právních norem ČR, EU 5 

Q Nevyřešené vlastnické vztahy 5 

 Provozní  

R Nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích 6 
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S Nedostatečné zajištění dopravní obslužnosti v době udržitelnosti 4 

T Nenaplnění dodavatelských smluv 3 

U Nedodržení indikátorů 5 

V Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu 8 

X Zabezpečení investice, vandalismus a krádeže 6 

 

 

Tabulka 14: Výsledná analýza rizik 

14.1.2 NÁVRHY OPATŘENÍ PRO ELIMINACI RIZIK 

V rámci analýzy rizik byly z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti výskytu vyhodnoceny jako 

nejvýznamnější následující druhy rizik včetně návrhů opatření pro jejich eliminaci. 

 

Neobdržení dotace 

Za největší riziko podle násobku významu rizika a jeho četnosti lze podle výše uvedené analýzy 

považovat Neobdržení dotace. Riziko je poměrně vysoké, ovšem opatřeními uvedenými v tabulce 

výše lze jeho výskyt eliminovat na nejnižší možnou míru. Neobdržení dotace je možné ovlivnit 

zejména v přípravné fázi, kdy jakékoliv pochybení znamená neobdržení dotace a tedy nerealizaci 

předkládaného projektu. Ve fázi realizaci je možné s tímto rizikem pracovat už lépe za 

předpokladu, že případné konflikty s podmínkami dotace budou řešeny a konzultovány včas. 

Nedodržení termínu realizace 

Jako další zásadní rizikové faktory jsou časový průběh realizace projektu a tedy riziko nedodržení 

termínu. Reálným nastavením harmonogramu a důsledným dohledem nad jeho dodržováním lze 

eliminovat i toto časové riziko. Nastavený termín realizace zohledňuje veškeré předvídatelné 

faktory, včetně zohlednění ročních období, návaznosti jednotlivých prací atd. Zároveň je počítáno 

s dostatečnou rezervou, tak aby případné prodloužení stavebních prací na jednom objektu 

neznamenalo pozdržení prací ostatních, navazujících či prodloužení realizace celého projektu. 

Nedostatky v projektové dokumentaci 

8

4

6

4

8

4 4 4 4

8

10

4

6

8

4
5 5

6

4
3

5

8

6
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Výsledná anlýza rizik projektu



   
 

88 
 

Z výsledné analýzy vyplynulo riziko v možných nedostatcích v projektové dokumentaci, které však 

bylo eliminováno rozsáhlými zkušenostmi zpracovatele a dále provedenými průzkumy a posudky 

pro řádné zpracování projektové dokumentace a stejně tak jejímu dalšímu stupni - projektové 

dokumentace - pro provádění stavby, která disponuje maximální podrobností. 

Nedodržení harmonogramu 

Harmonogram je nastaven tak, aby zohledňoval veškeré faktory, které by mohly negativně ohrozit 

návaznost jednotlivých celků a celkovou dobu realizace. Na realizaci projektu bude následně 

dohlížet zkušený projektový tým a díky striktně nastavenému zadávacímu řízení bude realizaci 

projektu zajišťovat kvalitní dodavatel. 

Nedodržení pokynů pro zadávání VZ 

Riziku nedodržení pokynů pro zadávání VZ bude předcházeno provedením kompletního 

zadávacího řízení včetně vypracování zadávací dokumentace externím subjektem specializující se 

na danou oblast, který se podílel i na nastavení projektu, konzultoval rozložení stavebních objektů 

a dalších parametrů, tak abych byly zabezpečeny kvalifikační předpoklady, která zaručí kvalitního 

dodavatele a zároveň aby nedošlo k porušení zákona. Zadávací dokumentace bude současně 

konzultována se zástupci CRR. 

Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu 

Vysokým rizikem v provozní fázi projektu je nedostatek finančních prostředků žadatele, kterému 

je však předcházeno vyčlenění dostatečných volných finančních prostředků k pokrytí veškerých 

nákladů pro provozní fázi a skutečnosti, že běžný provoz a případné nepředpokládané výdaje pro 

něj nepředstavují významný náklad. 
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15 VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 

15.1 PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A NEDISKRIMINACE 

Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci. Výstup projektu je plně 

bezbariérový a mohou ho tak využívat osoby se sníženou nebo omezenou schopností pohybu. 

Výstup projektu je určen pro všechny, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k 

národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.  

15.2 PODPORA ROVNOSTI MEZI MUŽI A ŽENAMI 

Projekt má neutrální vliv na podporu rovnosti mezi muži a ženami. Výstupy projektu mohou 

využívat všichni, bez rozdílu pohlaví.  

15.3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Projekt má neutrální vliv na udržitelný rozvoj. Během realizace projektu bude ke všem činnostem 

přistupováno s vědomím nutnosti chránit životní prostředí a dobrý stav přírody a krajiny pro 

budoucí pokolení. V průběhu stavebních činností bude postupováno šetrně ve vztahu ke všem 

složkám životního prostředí a bude-li to charakter prací umožňovat. 
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16 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI 
PROJEKTU 

16.1 EFEKTIVITA PROJEKTU 

16.1.1 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI A NUTNOSTI REALIZACE 
PROJEKTU 

Projekt je potřebný z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího stavu a kapacity parkovacích stání 

v blízkosti nádraží, který je nevyhovující z několika hledisek: 

 Neřeší parkovací stání vyhrazená pro osoby se sníženou nebo omezenou schopností 

pohybu 

 Nesplňuje standardy v komfortu a bezpečnosti uživatelů kombinované dopravy – absence 

veřejného osvětlení, nezpevněné plochy parkovacích stání 

 Stávající parkovací stání vznikla samovolně na základě potřeby cestujících, jsou 

nenormovaná, situace v prostorách nádraží je chaotická 

 Nedostatečná infrastruktura pro využívání alternativních způsobů přepravy oproti osobním 

automobilům 

Projekt výraznou měrou přispěje   ke snížení zátěže na životní prostředí a hlukové zátěže ve 

městě. S přihlédnutím, že se oblast projektu nachází v oblasti s překročením imisních limitů. 

 Dojde k výsadbě zeleně 

 Dojde k intenzifikaci využívání alternativních způsobů dopravy oproti osobním 

automobilům 

 Vybudováním parkovacích ploch pro kola dojde ke zvýšení využívání cyklodopravy ve 

městě 

Dalším důležitým faktorem nutnosti realizace je rozvoj rovných příležitostí. 

 Parkovací systém P+R bude zahrnovat 3 vyhrazená stání pro osoby se sníženou schopností 

pohybu 

 Zvýšení dostupnosti a využívání veřejné dopravy přispěje k rozvoji volnočasových 

možností obyvatel a návštěvníků města, ale především k cestování za prací zdůrazněné 

faktem, že se Pečky nachází na seznamu sociálně vyloučených lokalit 

16.1.2 REALIZACE PROJEKTU PŘI NESCHVÁLENÍ DOTACE 

V případě neschválení dotace, nebude projekt v předložené podobě realizován. Důvodem je velká 

finanční náročnost pro možnosti rozpočtu žadatele. Žadatel by hledal další možné zdroje pro 

realizaci projektu. 

Obyvatelé, návštěvníci a dojíždějící za prací a službami by byli nuceni pro své každodenní cesty 

využívat stávající nekoncepční plochu pro odstavení vozidla, nebo v horším případě by zvolili pro 

přepravu pouze osobní automobil na místo kombinované dopravy. Nadále by v prostorách nádraží 
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hrozilo nebezpečí srážky chodce či cyklisty s motorovým vozidlem díky nepřehledné a nekoncepční 

situaci. 

V důsledku absence parkovacích stání by cestující raději volili dopravu automobilem, což by mělo 

za následek zhoršení dopravní situace, a tím i snížení kvality ovzduší v Pečkách. 

16.2 UDRŽITELNOST PROJEKTU  

16.2.1 VLASTNICKÁ NEBO JINÁ PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
DOTČENÝM PROJEKTEM V OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI 

Všechny majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům jsou vyřešeny a v tomto stavu budou v 

období udržitelnosti zachovány. Seznam pozemků je uvedený v kapitole 11.1.1 Majetkoprávní 

vztahy. 

16.2.2 PROVOZOVATEL PROJEKTU POKUD SE LIŠÍ OD PŘÍJEMCE 
DOTACE 

Není relevantní. Příjemce projektu bude zároveň provozovatel projektu. 

16.2.3 POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ 
PROVOZU A ÚDRŽBY PARKOVACÍHO SYSTÉMU 

Po ukončení realizace projektu bude parkovací systém zpřístupněn veřejnosti. Majetek zůstane 

ve vlastnictví žadatele a bude veřejně přístupný. Údržba a opravy budou financovány z rozpočtu 

žadatele. Projekt nebude generovat příjmy v realizační ani provozní fázi. 

Žadatel zajistí výstupy projektu po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let). V podmínkách 

výběrového řízení bude pro všechny uchazeče nastavena standardní záruční doba. Neplánují se 

tedy žádné zásadní opravy či výměny částí stavebního díla. 

Provozní náklady budou vynakládány zejména na technickou údržbu a nutné opravy. Tyto služby 

budou zajišťovat jako doposud Pečecké služby s.r.o. jejímž zřizovatelem je MÚ Pečky. Služby se 

budou týkat čištění komunikací, údržbou dopravního značení, zeleně a veřejného osvětlení. 

Údržbu kamerového systému bude zajišťovat firma Techart s.r.o. 
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