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Zápis z 5. jednání PS2 ITI: Životní prostředí a 
veřejná prostranství 

 

Datum: 17. 3. 2021 

Čas: 9:00 – 10:40 

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

Účastníci: Burešová Tereza, Hoffman Filip, Javůrková Erika, Kafka Jan, Krejčí Michal, Kudynová Michaela, 
Löfelmannová Monika, Luxová Hana, Marková Lenka, Nevrklová Marie, Počtová Hana, Rak Libor, 
Raková Jaroslava, Rašková Kateřina, Slavík Ondřej, Svatošova Hana, Šimánek František, Škařupová 
Blanka, Ulrichová Petra 
Hosté: Friedrichová-Sirůčková Pavla, Havránek Miroslav, Krátký Aleš, Paclíková Lucie, Petříková 
Romana, Pilný Luděk, Šťastný Stanislav, Zeman Zdeněk 

Přílohy: Prezentace M. Nevrklové, prezentace A. Krátkého (Sovětice), prezentace L. Paclíkové (Lázně Bohdaneč), 
prezentace R. Petříkové (Býšť), prezentace L. Pilného (Černá u Bohdanče), prezentace S. Šťastného 
(Slatiňany), prezentace M. Havránka/Z. Zemana (Dolany), prezentace P. Fiedrichové-Sirůčkové (Bukovka) 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Nevrklová 
 
2) Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ 

 
Lázně Bohdaneč – Lucie Paclíková 

Energetické úspory veřejných budov – budova č.p. 41 
- Cíl projektu: zateplení obvodového pláště a střechy, výměna výplní 
- Připravenost projektu: zahájení projektové přípravy 2022 po stavebních úpravách 1.NP (odstranění 

vlhkosti zdiva a dispoziční úpravy interiéru) 
- Předpokládané náklady: 8 mil. Kč (předpoklad dotační podpory 3,2 mil. Kč) 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2023-2024 
- Podrobnosti viz prezentace 

 
Úprava ploch veřejné zeleně ul. Pernštýnská 

- Cíl projektu: úprava vzrostlé zeleně a její doplnění, obnova cestní sítě, vybavení veřejného prostranství 
odpočinkovým mobiliářem, vazba na projektový záměr Terminál ul. Pernštýnská –PS1: Doprava 

- Připravenost projektu: vize, zahájení projektové přípravy v roce 2024 
- Předpokládané náklady: 10 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2025–2027 
- Podrobnosti viz prezentace 
- Nevrklová: Proč plánujete projektovou přípravu až na rok 2024? Paclíková: Zatím je to takto 

komunikováno s panem starostou, nicméně pravděpodobně bude možné přípravu uspíšit. 
 
Revitalizace objektu č.p. 110 na Masarykově nám. 

- Cíl projektu: demolice stávající budovy, vznik veřejně přístupného prostranství navazujícího na 
reprezentativní Masarykovo náměstí, vybudování zpevněných ploch, výsadba veřejné zeleně, rozmístění 
městského mobiliáře 

- Připravenost projektu: vize, zahájení projektové přípravy v roce 2022 
- Předpokládané náklady: 7 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2024–2026 
- Podrobnosti viz prezentace 
- Nevrklová: Zařazení jednotlivých projektů do IROP nebo OPŽP bude průběžně konzultováno dle 
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zpřesňování podmínek jednotlivých operačních programů. 
 

Sovětice – Aleš Krátký 
Biologické rybníky, protipovodňová ochrana, revitalizace zeleně, zadržování vody v krajině 

- Cíl projektu: revitalizace zeleně, protipovodňovou ochranu, zadržování vody v krajině, biologické 
rybníky, výsadba remízků 

- Připravenost projektu: v roce 2021 bude dokončena kompletní studie, v roce 2021 bude zahájeno 
zpracování PD; před zahájením projektování bude potřeba dořešit majetkoprávní vztahy 

- Předpokládané náklady: celkově 52.5 mil. Kč (za všechny části), je možné projekt etapizovat 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2024–2026 
- Podrobnosti viz prezentace 
- Nevrklová: Jsou Horní Černůtky součástí obce Sovětice? Ptám se z důvodu toho, že Sovětice jsou 

přesně na hranici aglomerace a projekt musí být na území aglomerace také realizován. Krátký: Ano, 
Horní Černůtky patří do katastrálního území obce Sovětice. 
 

Černá u Bohdanče – Luděk Pilný 
Rekonstrukce OÚ 

- Cíl projektu: rekonstrukce budovy OÚ, snížení energetické náročnosti, příznivější dispoziční řešení vč. 
bezbariérovosti, rozšíření prostor pro komunitní život, předmět projektu do OPŽP: zateplení, otopná 
soustava, výměna střešní krytiny 

- Připravenost projektu: zpracována PD, podána žádost o společné ÚR a SP 
- Předpokládané náklady: 4,5 mil. Kč (zateplení, otopná soustava, výměna střešní krytiny) 
- Předpokládaný harmonogram realizace: zahájení v roce 2021, v případě neúspěchu ve výzvě SFŽP až 

po spuštění výzev ITI 
- Podrobnosti viz prezentace 
- Nevrklová: Upozornění na nezpůsobilé aktivity (viz komunitní místnost pro dětskou skupinu, kanceláře 

OÚ úřadu s bezbariérovým přístupem, sociální zařízení, sál s kuchyňkou a předsálím, místnost pro 
zájmovou činnost). Podpořitelnými aktivitami v rámci OPŽP pro ITI by byly pouze: zateplení 
obvodového pláště a další opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy. 

- Pilný: Bylo by možné přidat k projektu okolí, zeleň? Nevrklová: V tomto případě by se jednalo o jiný 
typ projektu do jiné výzvy OPŽP (SC 1.3 – aktivita výsadby sídelní zeleně). 

 
Bukovka – Pavla Friedrichová Sirůčková 

Revitalizace vodní nádrže v Habřince 
- Cíl projektu: rekonstrukce stávající nádrže v místní části Habřinka za účelem zadržování dešťové vody, 

stávající nádrž bude o cca 1/3 zmenšena, dno bude zachováno, dojde k přeskládání a přerovnání 
kamenů celého břehu, vše do nového betonu, kompletně bude předěláno výpustné zařízení  

- Stav připravenosti: zpracována studie, dokončení PD a SP v 2021 
- Předpokládané náklady: 2 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2022–2023 
- Raková: Proč se nádrž zmenšuje? Sirůčková: Hlavních důvodem jsou finance, realizace celé plochy by 

byla hodně náročná. 
 

Býšť – Romana Petříková 
Revitalizaci vodní plochy v Býšti 

- Cíl projektu: protipovodňová ochrana obce, zachycení vody v krajině, zdroj požární vody, vytvoření 
přirozeného ekosystému a druhové rozmanitosti 
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- Předpokládané náklady: 3 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 2021–2022 
- Stav připravenosti: probíhá řízení o prodloužení SP, ale v současnosti se řeší odvolání proti němu 
- Podrobnosti viz prezentace 
- Nevrklová: Hovořila jste o realizaci již v roce 2021, výzvy pro předkládání projektových záměrů budou 

nicméně až v průběhu roku 2022. Projekty nesmí být v žádném případě dokončeny před podáním 
projektových záměrů. Petříková: My bychom určitě chtěli začít v zimních měsících, takže odklad o rok 
je komplikací, ale i řešení SP je tu s otazníkem.  

- Hoffman: Hovořila jste o odvolání proti SP, jak velká je to komplikace? Petříková: Jedná se o majitele 
sousedního pozemku, kterého se realizace nedotkne, jedná se o člověka, který působí podobné 
problémy.  
 

Slatiňany – Stanislav Šťastný 
Úprava veřejného prostranství náhonu Kabeláčova mlýna 

- Cíl projektu: úprava veřejného prostranství okolo náhonu vč. úpravy koryta, jeho odbahnění a pořízení 
mobiliáře 

- Připravenost projektu: zpracována PD (DSP) z roku 2019, mimo mostku 
- Předpokládané náklady: 4.8 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: SP 2023, realizace 2023 
- Podrobnosti viz prezentace 
- Nevrklová: Dle popisu jde spíše o projekt do OPŽP, nicméně některé části projektu pravděpodobně 

nebudou způsobilé. Bude potřeba důkladná konzultace se SFŽP. 
Hoffman: Realizace bude skutečně pouze na 3 měsíce – červenec–září 2023? Šťastný: Ano, stavební 
část je plánována na 3 měsíce. 
 

Dolany – Zdeněk Zeman, Miroslav Havránek 
Oprava rybníčku v Dolanech 

- Cíl projektu: rekonstrukce rybníka (požární nádrže) 

- Stav připravenosti: zpracována PD, platné SP, uskutečněné výběrové řízení na dodavatele stavby 
- Předpokládané náklady: 2 mil. Kč 
- Předpokládaný harmonogram realizace: 05–10/2021 
- Podrobnosti viz prezentace 
- Nevrklová: Upozornění, že je nezbytné dodržovat zaslané instrukce, prezentace nebyla zaslána ve 

stanoveném termínu. Dále opět upozorňuji, že pokud by byl projekt realizován a ukončen v roce 2021, 
znamenalo by to, že projekt nebude možné podpořit z ITI. Výzvy pro předkládání projektových 
záměrů budou vypsány až v průběhu roku 2022 a projekty nesmí být v žádném případě dokončeny před 
podání projektových záměrů do výzev. 
 

3) Informace z ŘO IROP a OPŽP (návrh alokace) – M. Nevrklová  
- tabulky návrhu alokací viz prezentace 

OPŽP 
- Návrh alokace pro všech 13 ITI (předpoklad): předpoklad 3,8 % z alokace OPŽP (z cca 61 mld. Kč) 
- Důraz na prioritizaci a připravenost projektů 
- SC 1.5 – pouze klíčové projekty související s přechodem na oběhové hospodářství (samostatné projekty 

sběrných dvorů nejsou pro OPŽP integrovanými projekty) 
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4) Informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Nevrklová 
- Pracovní verze kritéria IROP k aktivitě Revitalizace veřejných prostranství:   

• „Realizace projektu vychází z územní studie veřejného prostranství (registrované v EÚPČ) nebo z urbanistické 
studie nebo z regulačního plánu nebo z architektonické soutěže.“ 

- Doporučení konzultace s Odborem územního plánování MMR ke studiím jednotlivých projektů, které 
budou usilovat o dotaci v této aktivitě 

- Cíl IROP: podporovat komplexní revitalizace veřejného prostranství, které bude vycházet z výše 
uvedených dokumentu a z úvah vhodného řešení pro konkrétní veřejné prostranství 

- Průzkum veřejných prostorů nebude dostačující 
 

5) Diskuze  
 
6) Závěr jednání 

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsaly: Filip Hoffman, Marie Nevrklová 


