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Zápis z 6. jednání PS2 ITI: Životní prostředí a 
veřejná prostranství 

 

Datum: 2. 9. 2021 

Čas: 10:30 – 12:15 

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

Účastníci: Brůnová Drahomíra, Burešová Tereza, Harišová Petra, Hoffman Filip, Javůrková Erika, Kafka Jan, 
Kopecký Aleš, Krejčí Michal, Kudynová Michaela, Kuthanová Jana, Luxová Hana, Marková Lenka, 
Martincová Tereza, Míča Miroslav, Mrózková Kateřina, Nevrklová Marie, Počtová Hana, Raková 
Jaroslava, Rašková Kateřina, Slavík Ondřej, Šimánek František, Ulrichová Petra, Zygmund Luboš 
Hosté: Flégr Ondřej, Mazánková Pavlína, Reiský Aleš, Vitková Martina 

Přílohy: Prezentace M. Nevrklové, prezentace O. Flégra (Pardubický kraj), prezentace P. Mazánkové 
(Královéhradecký kraj), prezentace A. Reiského (Statutární město Pardubice), návrh koincidenčních matic 
(na úrovni Strategie, v oblasti životního prostředí), textový popis matice v oblasti životního prostředí, 
strategická část v oblasti životního prostředí (revidovaná verze, čistopis), připomínkovací list 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Nevrklová 
 

2) Představení projektových záměrů potenciálních žadatelů  

• Pardubický kraj (O. Flégr) 

• DUF Přelouč – veřejně přístupný areál  
• projekt součástí DUF Přelouč – zařízení sociálních služeb pro klienty s omezenou 

schopností orientace 

• cíl projektu: komplexní revitalizace prostoru a vytvoření tzv. smyslové zahrady 

• předpokládané náklady: 12,5 mil. Kč (předpokládaná výše dotace 6,8 mil. Kč) 

• stav projektových prací – projekt ve fázi vize, aktuálně pozastavené přípravy studie, 
čeká se na podmínky dotačního titulu, následně dojde k dokončení studie a přípravě 
PD 

• předpokládaný harmonogram: 1/2022–12/2024, realizace 2023-2024 

• Nevrklová: Pochybnost, zda je projekt podpořitelný, a to ve vazbě na přístupnost 
areálu veřejnosti. – Vitková: Toto ještě bude konzultováno s CRR. – Flégr: Provozní 
řád by měl být nastaven tak, aby zvenku bylo možné navštěvovat zahradu, ale klienti 
by neměli opouštět areál samostatně. – Kudynová: Dotaz na přístupnost areálu ve 
vazbě na výše uvedené, tj. zajištění bezpečnosti klientů a toho, aby areál samostatně 
neopouštěli. – Flégr: Toto bude předmětem dalších řešení s vedením DUF Přelouč.  

• viz prezentace 

• Královéhradecký kraj (P. Mazánková) 

• Revitalizace veřejného prostranství hvězdárny v Hradci Králové 
• cíl projektu: úprava zelených ploch okolo hvězdárny, zpřístupnění dosud 

nevyužívaných ploch ve městě pro veřejnost 

• předmět projektu: revitalizovat vegetační plochy – ošetření stávající zeleně, osázena 
nová zeleň, realizovány zastavěné plochy – chodníčky apod., odpočinkové plochy a 
mobiliář, instalovány herní a interaktivní prvky, příp. umělecká díla, technická 
infrastruktura – závlahový systém, akumulační nádrže 

• předpokládané náklady: 31 mil. Kč 

• projektová připravenost: zpracováno technické posouzení budovy Hvězdárny, 
schváleny a vyčleněny prostředky na zpracování projektové 
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dokumentace/architektonické soutěže; podzim 2021 – vyhlášení architektonické 
soutěže, 2022 PD 

• Kudynová: Jak dlouho KHK předpokládá trvání architektonické soutěže (v kontextu 
přípravy PD v roce 2022), a to v návaznosti na reálnost harmonogramu projektu? – 
Mazánková: Předpoklad, že harmonogram je reálný, dále bude řešeno s odborem 
investic.   

• Raková: V prezentaci uvedeno, že je zpracováno technické posouzení budovy, bude se 
tedy projekt týkat jen okolí, nebo i objektu samotného? – Mazánková: Obojí. – 
Raková: Architektonická studie se tedy bude týkat obojího? – Mazánková: Ano, 
obojího. – Raková: S objektem tedy Královéhradecký kraj nebude o dotaci v rámci ITI 
usilovat? – Kudynová: Ano, i tento objekt je v zásobníku nositele ITI, ovšem jedná se 
pouze o dílčí část projektu, který je zaměřený na zájmové a neformální vzdělávání. 
V této oblasti je však pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace aktuálně alokována 
částka pouze cca 30 mil. Kč dotačních.  

• viz prezentace 

• Úprava centrálního bojiště v Chlumu 
• cíl projektu: koncepční revitalizace zeleně navazující na muzeum na Chlumu  

• předpokládané náklady: 22 mil. Kč 

• 9/2021 schválení finančních prostředků na realizaci architektonické soutěže, podzim 
2021 realizace architektonické studie 

• Kuthanová: Byl projekt konzultován s dalšími partnery (např. obec, spolky apod.)? – 
Mazánková: V současné době jsou tato jednání připravována (vč. vytipování partnerů, 
se kterými se bude v širším plénu jednat).  

• viz prezentace  
 

• Statutární město Pardubice (A. Reiský) 

• Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí 
• cíl projektu: chránit a zlepšit pobytové využití lokality bez bariér a objektového 

zahlcení, vizuální zklidnění historického prostředí bez zbytečných bariér a objektového 
smogu, pobytový charakter, kvalita povrchů, mobiliáře a dalších prvků a jejich 
uspořádání odpovídá významu a charakteru místa v historickém centru. 

• 2020 – zadání a výběr zhotovitele PD, 2021 – žádost o ÚR a SP 

• realizace v roce 2022 

• předpokládané náklady 20 mil. Kč (nejedná se pravděpodobně o konečnou částku) 

• viz prezentace 

• Revitalizace náměstí Republiky 
• navazuje na předchozí projekt, pouze část náměstí Republiky (jeho historická část) 
• cíl projektu: vizuální zklidnění prostoru a kompoziční a materiálové scelení plochy 

(vymístění parkovacích ploch, výsadba zeleně, podpoření pobytového charakteru 
ploch apod.) 

• zpracováno zadání pro návrh stavby a navazující PD 
• předpokládané náklady 65 mil. Kč 
• předpokládaná realizace: 2024 
• viz prezentace 
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3) Výsledky hlasování PS2 o projektech v portfoliu nositele ITI – M. Nevrklová 

- Nevrklová: Upozornění, že prioritizace projektů nebyla provedena dle žádných kritérií, jednalo se 
pouze o subjektivní prioritizaci ze strany členů/náhradníků PS2 a výstupy tedy nejsou nijak závazné. 

- viz prezentace  
 

4) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Nevrklová 

- proběhla aktualizace návrhové části Strategie (viz dále) 

- zpracování návrhu koincidenčních matic (viz dále) 

- zpřesňování a zužování portfolia projektových záměrů v zásobníku nositele 
→ komunikace se všemi žadateli, zpřesňování popisných částí → samostatná aktualizace  
→ tvorba integrovaných řešení – podzim 2021 
→ výběr strategických projektů – do konce roku 2021 

- zpracovány další dílčí kapitoly  
o dokončení vázáno na finální verzi MPINRAP 

- Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. (po konzultacích s MŽP) 
o 4. 8. 2021 zveřejněno v Informačním systému SEA  

- alokace pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ - IROP 
o aktivita „veřejná prostranství“ – 324 mil. Kč 
o → alokace ještě nejsou finální  
o → nositel vede jednání s ostatními aglomeracemi a metropolitními oblastmi, kt. spadají do 

kategorie „méně rozvinutých regionů“, o možné směně finančních prostředků v rámci 
jednotlivých aktivit 

o komentář Kudynová: Vyjednávání o alokaci na téma „veřejná prostranství“ jsou 
komplikovaná. Vzhledem k tomu, že se jedná o nové téma, které je ze strany ostatních ITI 
velmi žádané, nositel ITI nepředpokládá, že by se finanční prostředky podařilo navýšit.  

- alokace pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ - OPŽP 
o návrh alokace pro každou aglomeraci – 175 mil. Kč 
o jednání s MŽP o individuálním navýšení  
o trvají na vysokém stupni připravenosti (územní rozhodnutí NEBO stavební povolení, i 

žádost o ÚR/SP by mohla být přijatelná) a velkých strategických projektech pro území  
o Hoffman: Vždy se musí jednat o strategický projekt (vysoké náklady, dopad na celou 

aglomeraci/její významnou část), stav připravenosti – nechtějí řešit projekty, kt. nebudou 
mít na konci roku alespoň ÚR, v tuto chvíli je pro MŽP v rámci rezervace alokace pro naši 
aglomeraci zajímavý pouze projekt CEKVO. Nositel ITI však bude o výši alokace pro naši 
aglomeraci a o potenciální podpoře dalších projektů dále jednat.  

- viz prezentace  
 

5) Představení úprav návrhové části v oblasti ŽP – M. Nevrklová 

- viz prezentace 
 

6) Přestavení návrhu koincidenční matice v oblasti ŽP – M. Nevrklová 

- viz prezentace  

- úkol pro členy PS2 
o do 15. 9. 2021 poslat na e-mail tematické koordinátorky své připomínky k návrhu 

koincidenčních matic (na úrovni Strategie, SC 2: Životní prostředí) a souvisejícího 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP295K?lang=cs
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textového popisu vazeb mezi opatřeními, a to ve formě zaslaného připomínkovacího listu 
 

7) Integrovaný regionální operační program 2 (IROP 2) – M. Nevrklová 

- zveřejněna nová verze PD IROP platná od 20. 8. 2021 

- dokument ke stažení zde 

- zpřesnění aktivit (příklady projektů/aktivit), doplněny zásady pro výběr operací – podpora 

komplexních projektů VP zahrnující zelenou infrastrukturu realizované na základě strategického rozvojového 

dokumentu pro dané území, který vznikl na základě participace občanů 

- → v 9/2021 předpoklad schválení operačního programu vládou → jednání projektových týmů pro 

jednotlivé aktivity → příprava výzev, specifických pravidel pro žadatele a příjemce (např. způsobilé 

a nezpůsobilé výdaje) 

- 1. individuální výzvy: předpoklad 1. čtvrtletí 2022 

- výzvy na projekty revitalizace VP jako jedny z posledních (nová oblast) 

- → opakovaná výzva, aby žadatelé své projektové záměry konzultovali 
o → nutné zpřesňování projektových záměrů před výběrem strategických projektů 
o → osobní jednání  
o → dotazy přes Konzultační servis IROP 

 
8) OPŽP 2021+ – M. Nevrklová 

- zveřejněna nová verze PD OPŽP 2021+ platná od 3. 8. 2021 

- dokument ke stažení zde 

- drobné úpravy, doplnění základních podmínek podpory pro jednotlivé SC 

- draft specifických podmínek pro žadatele bude dostupný během podzimu 

- 1. výzvy: stále předpoklad 2. polovina roku 2022 

- → opakovaná výzva, aby žadatelé své projektové záměry konzultovali 

- → nutné zpřesňování projektových záměrů před výběrem strategických projektů (překryvy mezi 

IROP SC 2.2 a OPŽP SC 1.3) 

- → osobní jednání  

 
9) Národní plán obnovy (NPO) – M. Nevrklová 

- možný zdroj pro financování projektů v oblasti životního prostředí 

- není součástí alokace ITI!, projekty však mohou vepsány do ISg  

- dokument ke stažení zde 

- alokace cca 191 mld. Kč (179 mld. RRF, 12 mld. národní zdroje) 

- předpoklad schválení Radou EU v 9/2021 
o      → první výzvy spíše zač. r. 2022,  
o           do konce roku by mělo být 
o           zazávazkováno 70 % alokace  
o      výše dotace: ? (nebude stejná pro všechny aktivity) 

 
 
 

 

https://irop.mmr.cz/getmedia/488ad7d1-5fc5-4b2c-b6cc-29e3753a765b/PD-IROP-2021-2027_20210820.pdf.aspx
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216
https://www.planobnovycr.cz/o-planu
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komponenty: 

- 2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru  
o alokace: 8,265 mld. Kč bez DPH, financování přípravné fáze projektů 
o Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu 
o Zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení 
o Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů 

- 2.6. Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu  
o alokace: 14,576 mld. Kč bez DPH 
o Protipovodňová opatření  
o Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích  
o Závlahy 
o Provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachycování srážek  
o Budování lesů odolných klimatické změně, Zadržování vody v lese  

- 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda  
o alokace: 4,404 mld. Kč bez DPH  
o Budování recyklační infrastruktury 
o Budování odpadové – Energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů  
o Cirkulární řešení v podnicích 
o Úspora vody v průmyslu  

 
10) Modernizační fond – M. Nevrklová 

- nový nástroj na podporu investic do modernizace energetických systémů a zlepšování energetické 

účinnosti v některých členských státech v období 2021–2030 

- prostředky mimo rozpočet EU, financování z příjmu z dražeb emisních povolenek, implementuje 

SFŽP 

- dokument schválený k 25. 1. 2021 k stažení zde  

- celková odhadovaná alokace pro ČR: 154 mld. Kč 

- od začátku roku vyhlášeno 7 výzev (teplárny, projekty FVE, zařízení v rámci EU ETS) 

- výše dotace: dle režimu veřejné podpory (čl. GBER) 

- Vybraná témata: 

- ENERGov: Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (6,2 mld. Kč) 

- podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a 

nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře 

 

- KOMUENERG: Komunitní energetika (2,3 mld. Kč) 

- podpora budování komunitních energetických společenství, optimalizace konečné spotřeby energie, 

výstavba komunitních elektráren, oprávnění žadatelé: energetické společenství založené obcí 

 

- LIGHTPUB: Modernizace soustav veřejného osvětlení (3,1 mld. Kč) 

- podpora rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace 

inteligentních a technologicky inovativních prvků – modernizace světelných zdrojů, optimalizace 

řízení provozu veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie 

 
 

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2352
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11) Diskuze  

- Raková: Bude hrát koincidenční matice roli při výběru projektů, které budou z alokace ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace podpořeny? – Nevrklová: Nebude, jedná se o povinnou část 
Strategie, jejíž zpracování vyžaduje MPINRAP.  
 

12) Závěr jednání 
  

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsaly: Michaela Kudynová, Marie Nevrklová 


