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Zápis z 7. jednání PS2 ITI: Životní prostředí a 
veřejná prostranství 

 

Datum: 13. 10. 2021 

Čas: 9:00 – 10:00 

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

Účastníci: Burešová Tereza, Harišová Petra, Hoffman Filip, Javůrková Erika, Kafka Jan, Kopecký Aleš, Krejčí 
Michal, Kudynová Michaela, Kuthanová Jana, Löfelmannová Monika, Luxová Hana, Marková Lenka, 
Mrózková Kateřina, Nevrklová Marie, Počtová Hana, Raková Jaroslava, Rašková Kateřina, Slavík Ondřej, 
Šimánek František, Škařupová Blanka, Ulrichová Petra 
Hosté: Luptáková Hana 

Přílohy: Prezentace M. Nevrklové, připomínkovací list 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Nevrklová 
 

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

- Došlo ke schválení MP INRAP ke dni 4. 10. 2021 

- Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. (po konzultacích s MŽP) 

- dne 13. 9. 2021 zaslána zpětná vazba nositeli ITI a závěr zjišťovacího řízení zveřejněn v 
Informačním systému SEA  
o „Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace“ je koncepcí naplňující dikci ustanovení § 

10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto bude předmětem 
procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.  

o Zajistit posuzování vlivů Integrované strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace na životní 
prostředí ve smyslu § 10e až 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně zpracování návrhu Prohlášení dle § 10g, odst. 5 citovaného zákona 

▪ Posun termínu dokončení Strategie 
o Nevrklová: Doplnění, že uvedené zpoždění nebude mít vliv na termín zahájení čerpání v rámci 

příštího programového období, neboť řídicí orgány předpokládají vyhlášení prvních výzev pro 
ITI až v druhé polovině roku 2022. 

- Operační program Životní prostředí byl schválen vládou 4. 10. 2021, předpoklad finálního 
schválení ze strany EK je na konci roku 2021.  

- IROP prozatím schválen není, čeká na vyhodnocení SEA. Tisková konference Kláry Dostálové k 
novému IROP 2021–2027 (21. září 2021) 
 

3) Úpravy návrhové části v oblasti ŽP dle zaslaných připomínek – M. Nevrklová 

- viz prezentace 
 

4) Představení návrhů integrovaných řešení – M. Nevrklová 
Oběhové hospodářství  
- jádrem je projekt Centra komplexního využití odpadů (CEKVO). Z jednání s MŽP vyplynulo, že je 

CEKVO jediným strategickým projektem, pro který chce MŽP v rámci HK-PA aglomerace 
rezervovat alokaci. Dílčí část by mohla být podpořitelná z OPTAK. Součástí CEKVA jsou 4 PZ: 
o Centrum komplexního využití odpadů – sdílené zpracovatelské centrum 
o Třídící technologie – Separace 
o Třídící technologie – Textil 
o Inkubátor 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP295K?lang=cs
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP295K?lang=cs
https://www.youtube.com/watch?v=DQPCcv9ewUA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DQPCcv9ewUA&t=1s
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- dále je v integrovaném řešení zařazen Separační dvůr v Chrudimi a Sběrný dvůr v Hradci Králové 
Adaptační opatření  
- zařazeny projekty: Ředický potok, Podolský potok – suchý poldr, Piletický potok, Chrudimka – 

protipovodňová opatření u sídliště Stromovka, Kluky, Bystřice – Sovětice 

- cílem integrovaného řešení je reagovat na klimatické změny projevující se mj. suchem a 
nedostatečnou retenční schopností půdy  

- aktivity v oblasti adaptačních a protipovodňových opatření 

- upřesnění Mrózková: V případě protipovodňových opatření v Chrudimi se nejedná o 
protipovodňová opatření na Chrudimce, ale primárně o řešení problematiky povodní z polí 
v případě přívalových dešťů.  

Problematika veřejných prostranství  
- většina projektů zařazena do integrovaných řešení v jiných oblastech jako součást komplexnějších 

projektů (do dopravy, kultury, sociální oblasti), viz prezentace 

- upřesnění Kudynová: Integrovaná řešení z ostatních tematických oblastí ještě nebyla přestavena na 
příslušných pracovních skupinách, které proběhnou ve většině případů příští týden (PS3: 
Vzdělávání, PS6: Kultura a cestovní ruch, PS7: Sociální oblast). V případě projektu DUF Přelouč se 
počítá s jeho zařazením do integrovaného řešení v sociální oblasti, na tomto komplexním řešení 
bude pracovní skupina teprve pracovat. Jeho tvorba je komplikovanější z toho důvodu, že nelze 
stavět na ITI 2014+, protože sociální oblast nebyla v předchozím programovém období řešena. 

- Nevrklová: Je pravda, že podoba integrovaných řešení pravděpodobně doznají po jednání 
příslušných pracovních skupin úprav, ale ta logika přiřazení veřejných prostranství k navazujícím 
projektům v jiných oblastech tím dotčena nebude. 

- dotaz Marková: Nemohl by být projektový záměr revitalizace náměstí Republiky v Pardubicích také 
součástí integrovaného řešení v oblasti kultury (nyní je řazeno k dopravě)? – Kudynová: Upřesnění, 
že náměstí Republiky se sice nachází v Pardubicích v relativní geografické blízkosti zámku 
Pardubice, nicméně přímá vazba nebyla v tomto případě na projekty zrealizované z ITI 
2014+/připravované do ITI 2021+ nalezena (situace je jiná např. v Hradci Králové, kde jsou 
veřejná prostranství přímou součástí památek/muzeí, těsně územně i tematicky navazují na řešené 
projekty).     

Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum 
Jaroměře  
- navrhován k řešení jako strategický projekt typu 1: jedinečný/nezastupitelný projekt v území 

- více viz prezentace 
 

5) Diskuze  

- Nevrklová: Po jednání pracovní skupiny 2 bude členům poskytnut prostor pro 
připomínkování/návrhy úprav/zařazení nezařazených projektových záměrů do představených 
integrovaných řešení ze strany členů PS2. – doplnění Kudynová: Prosba o vyčkání po jednání 
tematických pracovních skupin v příštím týdnu, aby členové PS2 dostali k dispozici řešení 
s případnými návrhy úprav ze strany PS1, PS3, PS6 (i zde jsou některé projektové záměry, které 
např. navazují na veřejná prostranství, ale v daném tématu součástí integrovaného řešení nejsou – 
např. hvězdárna a veřejné prostranství v Hradci Králové).  

- komentář Luptáková: Problematické zařazení projektu revitalizace Michalského parku v Chrudimi, 
které město připravuje. Možná vazba např. na zadržování vody, či vazba na sousední ZŠ. – 
Nevrklová: Prosba o zaslání případné argumentace formou připomínkovacího listu, který bude 
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zaslán spolu s podklady z jednání. – Kudynová: Zmiňované vazby jsou poměrně slabé. Nutné 
upozornit, že integrovaná řešení budou posuzována také ze strany příslušného řídicího orgánu, 
který bude nositeli ITI poskytovat finanční prostředky na realizaci představených projektů. Jako 
možnou nosnou vazbu lze sledovat např. v provazbě využití prostoru parku pro účely vzdělávání 
v oblasti přírodních věd v přiléhajících školách.  

- dotaz Šimánek: Kdo je nositelem projektu CEKVO? – Nevrklová: Nositelem je soukromý subjekt, 
společnost Eko Faktor. 

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsaly: Michaela Kudynová, Marie Nevrklová 


