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Zápis z 4. jednání PS2 ITI: Životní prostředí a 
veřejná prostranství 

 

Datum: 10. 2. 2021 

Čas: 9:00 – 11:00 

Téma: Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ Místo: MS TEAMS  

Účastníci: Burešová Tereza, Fiedler Jiří, Harišová Petra, Hoffman Filip, Javůrková Erika, Kořínek Tomáš, Kudynová 
Michaela, Löfelmannová Monika, Luxová Hana, Marková Lenka, Nevrklová Marie, Mrózková Kateřina, 
Počtová Hana, Rak Libor, Rašková Kateřina, Slavík Ondřej, Svatošova Hana, Šimánek František, 
Škařupová Blanka, Ulrichová Petra 
Hosté: Reiský Aleš, Teplý Ondřej, Žíla Jan  

Přílohy: Prezentace M. Nevrklové, prezentace K. Mrózkové (Chrudim), prezentace O. Teplého (Heřmanův 
Městec), prezentace J. Žíly (Jaroměř), prezentace A. Reiského (Pardubice) 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Nevrklová 
 

2)   Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ 
Pardubice – A. Reiský 
Palackého třída 

- Cíl projektu: revitalizace významné městské třídy v širším centru města (návrh řeší všechny části 
veřejného prostoru – doprava, zeleň apod.), navázání na již velice kvalitně realizovaná veřejná 
prostranství Přednádraží a Třída Míru, vytvoření prostorových podmínek v ulici pro udržitelnou 
výsadbu stromořadí a zlepšení zacházení s dešťovou vodou, zklidnění individuální automobilové 
dopravy 

- Návrh řešení aktivně řešen s veřejností – postupně rozpracován do návrhu stavby 
- Předpokládané náklady: 220 mil. Kč (nelze určit přesně) 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2023–2028 (předpoklad realizace na etapy) 
- Stav připravenosti: hotová fáze návrhu stavby (architektonická studie) včetně propočtu nákladů, bude 

sloužit jako podklad pro zadání navazujících stupňů PD, pořízení projektové dokumentace včetně 
výběru zhotovitele konec 2022 

- Podrobnosti viz prezentace 
 

Nábřeží Václava Havla, okolí Tyršových sadů 
- Revitalizace levého břehu Labe mezi zdymadlem a mostem P. Wonky 
- Cíl projektu: podpora přírodního charakteru místa, zkvalitnění veřejného prostranství, zklidnění 

dopravy, redukce parkování na nábřeží (závisí na výstavbě nového parkovacího domu v areálu letního 
stadionu a dalších parkovacích ploch) 

- Projekt ve fázi zadání 
- Předpokládané náklady: 20 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: prozatím nelze přesně určit 
- Nevrklová: Dotaz na harmonogram stavby parkovacího domu? – Reiský: Pokud dojde ke schválení 

podoby parkovacího domu, mohlo by se letos začít projektovat, za cca 2 roky stavět.  
 
Revitalizace Nemošického lesa 

- Cíl projektu: posílení rekreačního potenciálu lesa, místo zároveň vodním zdrojem – měla by se zde 
nacházet naučná stezka, nové pěší okruhy, mobiliář, kvalitní cestní síť 

- Podrobnosti viz prezentace 
- Předpokládané návrhy: 7 mil. Kč 
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- Nevrklová: V prezentaci je uvedeno, že by projekt mohl zahrnovat muzeum vodárenství. Je tento 
projekt aktuální? Dotaz, zda byl tento projektu konzultován s VaKem, který má v území objekt a dle 
prezentace by měl být do celkového řešení zapojen. – Reiský: Bližší informace k projektu aktuálně 
nejsou. Muzeum vodárenství, na kterém by se měl mj. Vak podílet, nebylo prvotním cílem projektu, 
bylo doplněno během přípravy navrhovaného řešení s cílem maximální podpory potenciálu tohoto 
území.  
 
Archeologické naleziště Pardubičky 

- Cíl projektu: kultivace zanedbaného, avšak velice cenného území s archeologickými nálezy nejstaršího 
osídlení území dnešních Pardubic, vzdělávací funkce archeologické nálezy, dokládající přítomnost 
ciriackého kláštera s kostelem sv. Bartoloměje a ochranného příkopu 

- Projekt výsledkem architektonické soutěže z r. 2016  
- Cílem transformace místa do kvalitního veřejného prostranství 
- Předpokládané náklady: 14 mil. Kč 
- Podrobnosti viz prezentace 
- Komentář Kudynová: Tento projektový záměr bude nositel ITI konzultovat s ŘO. Aktuálně máme 

pochybnosti o jeho podpořitelnosti jak z IROP, tak z OPŽP.  
 

- komentář Kudynová: Výzva, aby všichni žadatelé své projekty konzultovali s dotčeným řídicím 
orgánem (v případě IROP s CRR, v případě OPŽP se SFŽP). Nositel ITI může poskytnout vstupní 
informace o podporovaných aktivitách dle znění operačního programu, způsobilost výdajů je však gescí 
výše uvedených. Současně prosba, aby všichni žadatelé sladili své zásobníky projektů se záměry 
prezentovanými na pracovních skupinách (zejména v dalším kroku, kdy budou vyzváni k zadávání 
projektových záměrů do Monitorovacího systému ITI).  
 

             Chrudim – K. Mrózková 
Regenerace parku u Centrálu 

- Cíl projektu: regenerace menšího parku v centru města poblíž divadla K. Pippicha – zeleň, nová 
výsadba, kašna (není součástí projektu), plocha delší dobu neudržovaná 

- Stav připravenosti: zpracována DPS 
- Předpokládané náklady: 1 mil. kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2022-223 

 
Regenerace Michalského parku 

- Park nad náměstím v centru města (bývalý hřbitov), současná podoba nevyhovující 
- Cílem projektu vegetační úpravy, napojení na dešťovou kanalizaci, obnova fontány, mobiliář, veřejné 

osvětlení apod.  
- Stav připravenosti: zpracována DSP a DPS 
- Předpokládané náklady: 10 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2024–2025 
- Dotaz Kudynová: Vzhledem k tomu, že je připravena projektová dokumentace, bude město Chrudim 

čekat na Rozhodnutí o dotaci? – Mrózková: Vedení města chce vyčkat před zahájením realizace na 
poskytnutí dotace.  
 
Dům přírody 

- Cíl projektu: vybudování vzdělávacího centra, zároveň funkce návštěvnického a informačního centra 
v areálu rekreačních lesů Podhůra, podpora environmentálního vzdělávání, ekovýchovy, poradenství 
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- Stav připravenosti: zpracována PD, vydáno SP (zatím vybudováno parkoviště), po aktualizaci rozpočtu 
a případné aktualizaci PD interiérů a expozic lze vyhlásit VŘ na dodavatele, po ukončení výběru 
dodavatele je možné zahájit realizaci stavby 

- Předpokládaný harmonogram realizace: 2022–2023 
- předpokládané náklady: 50 mil. Kč 
- komentář Nevrklová, Kudynová: Projektový záměr s ohledem na obsahovou náplň prezentován také na 

PS3: Vzdělávání a jeho podpořitelnost bude předmětem konzultace s IROP, popř. OPŽP. 
 
Zadržování vody v krajině – řešení odtokových poměrů Stromovka 

- Cíl projektu: řešit problém na východě města v lokalitě Stromovka – sídliště v případě přívalových 
dešťů postiženo povodněmi – protipovodňová a protierozní ochrana 

- Projekt zpracován v 5 variantách – liší se dle stupně ochrany 
- Stav připravenosti: zpracována studie 
- Předpokládané náklady: dle typu opatření 7,3 – 45,2 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2024-2025 

 
Separační dvůr 

- Cíl projektu: vybudování nového separačního dvora s překládací stanicí v průmyslové zóně západ (např. 
překládací stanice na komunální odpad, sběrný dvůr pro občany města atd), snížení produkce odpadů, 
zvýšení podílu tříděného odpadu a následné zpracování, splnění legislativních požadavků, ze kterých 
vyplývá zákaz skládkování směsného komunálního odpadu 

- Stávající separační dvůr ve městě nepostačuje 
- Stav připravenosti: aktuálně probíhá projektová příprava (ukončeno zjišťovací řízení) 
- Předpokládané náklady: 85 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2024–2025  
 

Denní stacionář Jitřenka a Pohoda – nekonečný edukativní chodník v zahradě 
- Cíl projektu: vybudování bezpečného a bezbariérového chodníku pro tělesně postižené (součástí např. 

hmatové chodníky, záhony apod.), rekonstrukce zahrady a její přizpůsobení znevýhodněným osobám, 
zpříjemnění a zkvalitnění pobytu klientů denních stacionářů v přírodě blízké zahradě 

- Stav připravenosti: zpracována PD 
- Předpokládané náklady: 600 tis. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2023 
- Kudynová: Upozornění, že aktuálně nositel ITI v návrzích opatření nenašel vhodnou aktivitu, která by 

podobný typ projektů podporovala. Současně upozornění, že vzhledem k velikosti a dopadu projektu se 
nejedná o strategický projekt vhodný k zařazení do Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace.   
 
Stavební úpravy a rekonstrukce zahrady u DPS Strojařů 

- Cíl projektu: úprava zahrady (např. pobytový altán, bezbariérové chodníky, sportoviště pro seniory 
apod.) 

- Projekt ve fázi vize 
- Předpokládané náklady: 2 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram: začátek přípravy PD v r. 2024 
- Podrobnosti viz prezentace 
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Heřmanův Městec – O. Teplý  
Městské kotelny 

- Existence 2 městských kotelen, které obsluhují dvě městská sídliště  
- Cíl projektu: přestavba dvou městských plynových kotelen na biomasu, zřízení vlastního štěpkovacího 

provozu (využití odpadového dříví z městských lesů a okolních obecních lesů) 
- Předpokládané náklady: 18 mil. Kč 
- Dotaz Nevrklová: Jaký je stav přípravy projektu? – O. Teplý: Je k dispozici studie proveditelnosti.  

 
Revitalizace náměstí Míru 

- Prioritní projekt města 
- Cíl projektu: nalézt budoucí tvář náměstí a obnovit jeho historický charakter a posílit význam centra 

města, revitalizace – mobiliář, zeleň, povrchy, parkování, doprava 
- Stav připravenosti: uspořádání architektonické soutěže a zahájení přípravy PD v letech 2022–2023 
- Předpokládané náklady: 101 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2023–2026 
- Podrobnosti viz prezentace 
- Kudynová: Dotaz, jak probíhá realizace projektu autobusového terminálu podpořeného z IROP 2014+, 

který s revitalizací náměstí úzce souvisí. Současně prosba o informaci, zda nebude architektonická 
soutěž vypsána dříve (v harmonogramu projektu se s ní počítá až v letech 2022–2023). – Teplý: 
Realizace projektu terminálu je v běhu. Kvůli covidu došlo ke zpoždění přípravy projektu náměstí, který 
si zaslouží opravdu důslednou přípravu a kvalitní architektonickou soutěž. Předpoklad, že 
shromažďování podkladů k zahájení architektonické soutěže bude probíhat do konce roku 2021, na 
začátku roku 2022 vyhlášení.  
 
Suchý poldr 

- Jedná se o lokalitu Kostelec u Heřmanova Městce 
- Cíl projektu: prevence záplav a udržení vody v krajině – ochrana města před záplavami 
- Stav připravenosti: zpracována studie vodních toků  
- Předpokládané náklady: 8 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2025 
- Dotaz Nevrklová: V prezentaci je uvedeno, že je zpracována studie a bude pokračovat příprava dalších 

stupňů PD s předpokladem realizace v r. 2025. Neuvažujete o dřívější realizaci? – Teplý: Přípravu má 
na starosti primárně pan starosta, předpokládaný harmonogram se patrně bude posouvat i s ohledem na 
povodně v loňském roce.  
 
Park Bažantnice 

- Park je přírodní kulturní památkou. Jedná se o hlavní oddychovou zónu města sloužící pro komunitní 
- setkávání a je využíván širokou veřejností. Rovněž je využíván Národním hřebčínem Kladruby a 

soukromými vlastníky – hipoturistika 
- Cíl projektu: Revitalizovat stromové části a oprava cest, včetně doplnění mobiliáře 
- Projekt ve fázi vize 
- Předpokládané náklady: 5 mil. Kč 
 

Podolská promenáda 
- Cíl projektu: revitalizace městské promenády, vytvoření klidové zóny pro pěší (propojení sídliště 

s centrem), přemostění Podolského potoka, relaxační zóna, vznik nového veřejného prostoru  
- zpracována studie 
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- Předpokládané náklady: 9,5 mil. Kč 
- Stav připravenosti projektu: dokumentace pro SP ideálně do konce července 2021 (záleží na projednání 

ÚR), projekční práce 2.pol. 2021 - 1.pol 2022 a následná realizace 
- Podrobnosti viz prezentace  

 
       Jaroměř – J. Žíla 

Rekonstrukce historického centra města 
- Prioritní projekt města  
- Cíl projektu: zkvalitnění veřejného prostoru v centru města (revitalizace veřejného prostoru, využívání 

srážkových vod, výsadba nové zeleně, vodní prvky apod.), včetně relaxační zóny Na Valech 
- Probíhá finalizace studie proveditelnosti, finalizace PD ideálně do konce r. 2021 
- Předpokládané náklady: 158 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2023–2025  
- Podrobnosti viz prezentace  
- Dotaz Nevrklová: Bude město čekat na Rozhodnutí o dotaci? – Žíla: Vzhledem k vysokým finančním 

nákladům na realizaci je dotace klíčová. Případné zahájení bez dotace je na rozhodnutí zastupitelstva 
města.  

 
3) Informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Nevrklová 

             Návrh pravidel spolufinancování 2021–2027  
- míra spolufinancování EU na úrovni projektů může být stanovena odlišně od míry spolufinancování na 

úrovni priority → její výši určuje řídicí orgán zpravidla v závislosti na absorpční kapacitě 
- návrh: z důvodu zachování absorpční kapacity v případě mateřských, základních a středních škol, 

veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a příjemců vykonávajících veřejně 
prospěšnou činnost nebo příjemců, kteří jsou jako nositelé územní dimenze příjemci projektů technické 
pomoci, ponechat spoluúčast příjemců ve stejné výši jako v programovém období 2014–2020 

- v případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací (s výjimkou škol) návrh spoluúčast příjemce 
navýšit (pro projekty financované z ERDF, FST, ESF+) 

- státní rozpočet se bude v programovém období 2021–2027 podílet na národním spolufinancování 
pouze u níže uvedených typů příjemců:  

1) Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu (OSS, PO OSS) 

• vztahuje se i na školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona a 
na státní vysoké školy 

2) Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (školy a školská zařízení) 

• školy a školská zařízení, která jsou zapsaná ve školském rejstříku (nevztahuje se na 
školy zřizované ministerstvy dle školského zákona) 

3) Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace 

• nezahrnuje vysoké školy, které budou spolufinancovány dle bodu 1) ani soukromé 
vysoké školy, které mohou být dle okolností zahrnuty pod bod 4) 

4) Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (veřejně prospěšná činnost; 
zpravidla o. p. s., spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy) 

• subjekty, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a které současně 
vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti: viz prezentace  

5) Subjekty realizující územní dimenzi 

• místní akční skupiny, obce, kraje a dobrovolné svazky obcí v případech, kdy jsou jako 
nositelé územní dimenze příjemci projektů technické pomoci 
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6) Obce a jejich příspěvkové organizace (obce a jejich PO) 

• obce a dobrovolné svazky obcí, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace (s výjimkou škol a školských zařízení, viz bod 2) 

• dle současného návrhu se tento bod netýká méně rozvinutých regionů, kam spadá i 
Hradecko-pardubická aglomerace. Pro obce a jejich PO (s výjimkou škol) je 
navrhovaný příspěvek ze SR ve výši 0 % 

7) Kraje a jejich příspěvkové organizace (kraje a jejich PO) 

• kraje, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové organizace (s výjimkou 
škol a školských zařízení, viz bod 2) 

• dle současného návrhu se tento bod netýká méně rozvinutých regionů, kam spadá i 
Hradecko-pardubická aglomerace. Pro kraje a jejich PO (s výjimkou škol) je 
navrhovaný příspěvek ze SR ve výši 0 % 

8) Ostatní subjekty 

• v případě subjektů, které nespadají do žádné z předcházejících kategorií, státní 
rozpočet nebude poskytovat žádné prostředky na spolufinancování a příjemce bude 
hradit celou národní část spolufinancování 

• zahrnuje zejména podnikatelské subjekty (včetně státních podniků) a nestátní 
neziskové organizace, jejichž projekty nejsou zaměřeny na veřejně prospěšnou činnost 

- viz prezentace 
 
Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (za období 2020)  

- zpracování dokumentu, který posuzuje vliv Strategie ITI na ŽP, vyplývá ze zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a ze stanoviska MŽP k této koncepci   

- posuzování je vždy prováděno zpětně (aktuálně za rok 2020), bude zpracováno každoročně do r. 2024 
- dokument sleduje projekty schválené ŘV ITI a jejich možný dopad na ŽP 
- hlavní závěr: Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce nemá 

nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví a není tedy nutno 

zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o změně koncepce. Potenciálně 

negativní vliv záboru ZPF při výstavbě cyklostezek je vyhodnocen v textu a není v kontextu realizace Strategie ITI 

považován za významný, neboť pozitivní vlivy jej významně převyšují (str. 17). 

- dokument dostupný na našem webu 
- viz prezentace  

 

Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace – ŘO OPŽP  

- apel na včasnou přípravu projektů 
- vyhlášení výzev na projektovou přípravu (příjem žádostí do 31. 3. 2021) 
- Sucho a povodně 

• realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 

• hospodaření se srážkovou vodou 

• revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového 
odtoku vody a protierozní ochranu 

- Kanalizace, ČOV a přivaděče  
- možnost vyhlášení dalších výzev na projektovou přípravu v oblasti energetických úspor 
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- texty výzev na webu MŽP 
- sběrné dvory 

• pro OPŽP už nebude priorita jako v minulých PO, zaměření především na materiálové využití 
odpadů 

• pouze integrované projekty – několik sběrných dvorů řešeno v rámci jednoho 
projektu/žadatele  

• samostatné projekty pravděpodobně nebudou ŘO vnímané jako integrovaný projekt 
 
Další dotační možnosti pro oblast ŽP   
- draft Národního plánu obnovy, finální verze k přeložení EK do dubna 2021 
- podklad pro možnost čerpání z Nástroje pro podporu oživení a odolnosti (součást Next generation 

EU) 
- finanční prostředky pro restart českého hospodářství po koronavirové krizi – cca 180 mld. Kč 
- zpětné způsobilé výdaje od 1. února 2020 
- možnost proplácení do roku 2026 
- 26 komponent (oblasti digitální transformace, zelená tranzice, vzdělávání a trh práce, podpora 

podnikání v reakci na COVID, VVV, zdraví obyvatel) 
- dotační podpora z oblasti ŽP (mld. 34 Kč):  

o zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení  
o modernizace distribuce tepla 
o výstavby nových OZE 
o protipovodňových opatření  
o podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží  
o závlahy 
o provádění pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny  
o zlepšování stavu lesních ekosystémů  
o podpora rozvoje infrastruktury odpadového a oběhového hospodářství 
o podpora využití druhotných surovin 
o příprava projektů regenerace brownfieldů  
o investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro 

nepodnikatelské využití  
o investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro 

podnikatelské využití 
 

4) Diskuze  
 
5) Závěr jednání 

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsaly: Michaela Kudynová, Marie Nevrklová 

 

 

 


