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Zápis z 11. jednání PS2 ITI: Životní prostředí a 
veřejná prostranství 

 

Datum: 6. 12. 2022 

Čas: 9:00 – 12:00 

Téma: 5. výzva k předkládání projektových záměrů do 
programových rámců – Zelená infrastruktura ve 
veřejném prostranství měst a obcí 

Místo: Pernštýnské náměstí 1, 
Historický sál 

Účastníci: Brůnová Drahomíra, Burešová Tereza, Harišová Petra, Hoffman Filip, Holingerová Eva, Kafka Jan, 
Kopecký Aleš, Krejčí Michal, Marková Lenka, Míča Miroslav, Mrózková Kateřina, Počtová Hana, Rak 
Libor, Raková Jaroslava, Strouhal Jiří, Šimánek František, Ulrichová Petra 
Hosté: Böhmová Hana, Kubátová Hana, Luxová Hana, Víšková Šárka, Žíla Jan 

Přílohy: prezentace E. Holingerové, prezentace žadatelů (H. Böhmová, P. Harišová, H. Luxová, K. Mrózková,       
J. Žíla) 

1) Přivítání, seznámení s programem – E. Holingerová 
 

2) Změna složení PS2 – E. Holingerová 
       Magistrát města Hradec Králové 

• nový náhradník: Ing. arch. Veronika Vobořilová 
       Město Chrudim 

• nový náhradník: Ing. Hana Luptáková 
 

3) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – E. Holingerová 

• personální změna u nositele ITI  

• odchod Ing. Marie Nevrklová → Ing. Eva Holingerová  

• koncepční část Strategie 
- analytická + návrhová část  

- 8. 9. 2022 schválení koncepční části Strategie v ŘV A  

- 22. 9. 2022 schválení koncepční části Strategie v ZmP 

- 27. 9. 2022 předložení do výzvy MMR 

- 10. 11. 2022 výzva k úpravě/doplnění koncepční části - vypořádání připomínek (do 9. 12. 2022) 

• výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců 

- vyhlášeny pro všechny aktivity IROP 

- 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022 do 10:00 hodin 

- 12/2022 – jednání PS, ŘV  

→ vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev nositele ITI  

→ příprava programového rámce IROP pro všechny aktivity 

→ v případě sestavení programového rámce na 100 % rezervované alokace pro všechny aktivity       

a schválení v PS, ŘV A → předložení ke schválení ZmP v 1/2023 

- bude-li schváleno v ZmP → předložení ke schválení do výzvy IROP na programové rámce 

- pokud bude celý proces probíhat dle aktuálního předpokládaného harmonogramu, v 3/2023 bude  

moci nositel ITI prvním žadatelům vystavit „Vyjádření ŘV A o souladu projektu se Strategií území 

Hradecko-pardubické aglomerace 2021+/programovým rámcem“  
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-  harmonogram výzev IROP 

• Zelená infrastruktura (MRR, VRR, PR) – 20. 12. 2022   

• Zelená infrastruktura (ITI) – x. x. 2023   

! POZOR: projekt lze podat do výzvy IROP (přes ISKP21+) až po schválení Strategie, programového 

rámce IROP a vydání Vyjádření ŘV A, které je povinnou přílohou žádosti 

- viz prezentace  

 

4) Projednávání projektových záměrů pracovní skupinou – E. Holingerová 
- postup projednání projektových záměrů pracovní skupinou a vrácení projektových záměrů 

k dopracování 

- posouzení přihlášených projektových záměrů podle hodnotících kritérií (vyplnění kontrolních listů) 

- přijetí usnesení k přihlášeným projektovým záměrům 

- kritéria hodnocení - viz prezentace 

- postup vrácení projektového záměru k dopracování – viz prezentace 

 

5) 5. výzva – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí – E. Holingerová 
- parametry výzvy viz prezentace  

- vazba na Strategii:  

o Strategický cíl 2: Životní prostředí a veřejná prostranství 

o Specifický cíl 2.4: Revitalizace veřejných prostranství a sídelní zeleně 

o Opatření 2.4.1: Komplexní revitalizace veřejných prostranství 

- Podporované aktivity:  

• ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu 

(modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území 

nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí; 

• revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství; 

• revitalizace a úprava nevyužívaných ploch; 

• doprovodná část projektu: veřejná a technická infrastruktura v limitu 10 % výdajů na projekt 

- integrované řešení – viz prezentace  

- prezentace projektových záměrů předložených do 5. výzvy: 

• Regenerace Michalského parku v Chrudimi (Město Chrudim): 12 750 000,00 Kč 

• Areál Vrbenského a Gayerových kasáren - revitalizace veřejného prostranství (Statutární město 

HK): 60 525 000,00 Kč 

• Severní terasy a Žižkovy sady (Statutární město HK): 70 550 000,00 Kč 

• Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum 

Jaroměře (Město Jaroměř): 69 997 500,00 Kč 

• Revitalizace náměstí Republiky (Statutární město Pardubice): 42 500 000,00 Kč 

• DUF Přelouč - veřejně přístupný areál (Pardubický kraj): 8 925 000,00 Kč 

• Palackého třída (výkladní skříň města) (Statutární město Pardubice): 40 299 202,66 Kč 
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- celkem: 305 546 702,66 Kč (dotace EU) 

- alokace výzvy/Strategie na opatření 2.4.1: 305 546 702,66 Kč (dotace EU) 

- příspěvek projektů k plnění Strategie - viz prezentace 

 

o Regenerace Michalského parku v Chrudimi – K. Mrózková 

- žadatel Město Chrudim  

- předmětem projektu je výměna stávajících zpevněných povrchů (asfalt) za nové propustné zpevněné 

povrchy (dlažba z žulových odštěpků v propustném loži a mlat), vybudování vodovodu a dešťové 

kanalizace se zasakovacím zařízením, veřejné a slavnostní osvětlení, oprava kamenného okruží 

fontány, mobiliář (lavičky a odpadkové koše) a zeleň.  

- harmonogram realizace: 10/2022–10/2026; zahájení stavby 01/2025  

- celkové náklady: 18 500 000,00 Kč. 

- dotace EU: 12 750 000,00 Kč 

- podrobnosti viz prezentace žadatele 

Raková: Byl proveden historický průzkum v území parku? Mrózková: Kolegové se tímto zabývali, 

původně zde byl hřbitov, takže se řešilo, co se s ním stalo. Byl proveden průzkum, ale pouze 

dohledáváním z archivu. 

Luxová: Jaký bude povrch cestní sítě? Mrózková: Mlatová nebo odštěpková, aby celá síť navazovala 

na okolí. 

Rak: Park musí dostat funkci, aby v něm chtěli trávit čas obyvatelé města. Jak řešíte mobiliář? 

Kubátová: Lavičky, koše budou v rámci projektu doplněny, zároveň bude doplněno i osvětlení. 

Dlažba bude v propustném loži, řešíme s hydrologem tak, aby cestní síť byla způsobilým výdajem. 

Pak by mobiliář mohl být do 10 % způsobilých výdajů. Rak: Obecně odhadujeme, že 70 – 80 % 

nákladů v projektech budou neuznatelné a tím pádem se to i výrazně dotkne způsobilosti mobiliáře. 

Usnesení PS2 11/1: 

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání projektových 

záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Regenerace Michalského parku v Chrudimi“ a posoudila 

jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Regenerace Michalského parku v Chrudimi“ je v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI 
v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce 
IROP.  
SCHVÁLENO KONSENZEM 
 
o Areál Vrbenského a Gayerových kasáren – revitalizace veřejného prostranství – H. Luxová 

- žadatel Statutární město Hradec Králové  

- předmětem projektu je revitalizace ploch zeleně, zeleň, nový odvodňovací systém vč. retenčních 

nádrží, rekonstrukce zpevněných ploch, pořízení mobiliáře, modernizace technické infrastruktury. 

- harmonogram realizace: 01/2021–12/2027; zahájení stavby 01/2025 
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- celkové náklady: 140 000 000,00 Kč. 

- dotace EU: 60 525 000,00 Kč 

- podrobnosti viz prezentace žadatele 

Usnesení PS2 11/2: 

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání projektových 

záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Areál Vrbenského a Gayerových kasáren - revitalizace 

veřejného prostranství“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Areál Vrbenského a Gayerových kasáren - revitalizace veřejného 

prostranství“ je v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI 

v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce 

IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 
o Severní terasy a Žižkovy sady – H. Luxová 

- žadatel Statutární město Hradec Králové  

- předmětem projektu je revitalizace plochy zeleně, zeleň a nová výsadba, nový odvodňovací systém vč. 

retenčních nádrží, rekonstrukce zpevněných ploch, teras a opěrných zdí, pořízení mobiliáře, 

modernizace technické infrastruktury, veřejného osvětlení. 

- harmonogram realizace: 01/2023–12/2027 

- celkové náklady: 140 000 000,00 Kč. 

- dotace EU: 70 550 000,00 Kč 

- podrobnosti viz prezentace žadatele 

Usnesení PS2 11/3: 

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání projektových 

záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Severní terasy a Žižkovy sady“ a posoudila jeho soulad se 

Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Severní terasy a Žižkovy sady“ nesplňuje kritérium ŘV A č. 1 „Strategický 

projekt je podán v předepsané formě“. 

Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje ŘV A vrácení projektového záměru k dopracování 

a předložení na nejbližší jednání PS2 a ŘV A.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
- Holingerová: Výzva na projekt Severní terasy bude odeslána v co nejkratším termínu po jednání ŘV 

A tak, aby se ideálně ještě před vánoci stihlo projektový záměr předložit znovu k hlasování na PS2. 
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o Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum 

Jaroměře – J. Žíla 

- žadatel Město Jaroměř  

- předmětem projektu je zatraktivnění centrálního náměstí a okolí včetně relaxační zóny Na Valech. 

Dojde k využívání srážkových vod, výsadbě nové zeleně, stromoví, vybudování vodních prvků, 

mlhových prvků, budou využity zelené kontejnery, rain garden systémy. 

- harmonogram realizace: 10/2021–11/2025; zahájení stavby 12/2024 

- celkové náklady: 164 000 000,00 Kč. 

- dotace EU: 69 997 500,00 Kč 

- podrobnosti viz prezentace žadatele 

Usnesení PS2 11/4: 

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy   k předkládání projektových 

záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného 

prostoru – Zelenomodré centrum Jaroměře“ a posoudila jeho soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – 

Zelenomodré centrum Jaroměře“ je v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI 

v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce 

IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o Revitalizace náměstí Republiky – P. Harišová 

- žadatel Statutární město Pardubice 

- výstupem projektu bude výsadba skupiny stromů s vazbou na sídelní zeleň města, uplatnění 

adaptačních opatření, zelená infrastruktura a hospodaření se srážkovou vodou, vytvoření dostatečně 

velkých prokořenitelných prostorů pro dřeviny, sjednocení povrchů s možností využití 

velkoformátové dlažby, vhodné doplnění různých forem funkční vegetace (návrh sadových úprav 

s maximálním možným využitím srážkových vod), vznik nových ploch pro krátkodobý odpočinek 

vybavené městským mobiliářem, možnost umístění uměleckého díla trvalé povahy,  

odstranění nadbytečných objektů (rezidua nefunkčního podchodu, redukce parkovacích míst), 

dopravní řešení, zastávky MHD včetně zařízení pro hromadnou dopravu 

- harmonogram realizace: 03/2025–12/2026; zahájení stavby 06/2025 

- celkové náklady: 50 000 000,00 Kč. 

- dotace EU: 42 500 000,00 Kč 

- podrobnosti viz prezentace žadatele 
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Usnesení PS2 11/5: 

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání projektových 

záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Revitalizace náměstí Republiky“ a posoudila jeho soulad se 

Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Revitalizace náměstí Republiky“ je v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI 

v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce 

IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

o DUF Přelouč - veřejně přístupný areál – H. Böhmová 

- žadatel Pardubický kraj 

- předmětem projektu komplexní revitalizace prostoru (parkové úpravy), obnova zeleně 

vznik nových vodních prvků, vybudování záchytu dešťové vody ze střechy Domova u fontány, 

vytvoření tzv. smyslové zahrady a edukačně odpočinkové zóny. 

- harmonogram realizace: 06/2023–12/2025 

- celkové náklady: 13 300 000,00 Kč. 

- dotace EU: 8 925 000,00 Kč 

- podrobnosti viz prezentace žadatele 

Raková: Budete dělat standartní architektonickou soutěž? Ta je totiž časově hodně náročná. 

Bohmová: Ne, pouze užší architektonickou soutěž – oslovení 3 ateliérů. 

Usnesení PS2 11/6: 

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání projektových 

záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „DUF Přelouč - veřejně přístupný areál“ a posoudila jeho 

soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „DUF Přelouč - veřejně přístupný areál“ je v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI 

v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce 

IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
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o Palackého třída (výkladní skříň města) – P. Harišová 

- žadatel Statutární město Pardubice 

- výstupem projektu bude výsadba skupiny stromů s vazbou na sídelní zeleň města, uplatnění 

adaptačních opatření, zelená infrastruktura a hospodaření se srážkovou vodou, vytvoření dostatečně 

velkých prokořenitelných prostorů pro dřeviny, sjednocení povrchů s možností využití 

velkoformátové dlažby, vhodné doplnění různých forem funkční vegetace (návrh sadových úprav 

s maximálním možným využitím srážkových vod), vznik nových ploch pro krátkodobý odpočinek 

vybavené městským mobiliářem, dopravní řešení. 

- harmonogram realizace: 01/2021–12/2027; zahájení stavby 07/2025 

- celkové náklady: 425 000 000,00 Kč. 

- dotace EU: 40 299 202,66 Kč 

- podrobnosti viz prezentace žadatele 

Usnesení PS2 11/7: 

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání projektových 

záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Palackého třída (výkladní skříň města)“ a posoudila jeho 

soulad se Strategií.  

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:  

Projektový záměr „Palackého třída (výkladní skříň města)“ je v souladu se Strategií. 

Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI 

v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce 

IROP.  

SCHVÁLENO KONSENZEM 
 

6) Informace z ŘO 
- 63. – 65. výzva IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy) 

- předpoklad vyhlášení výzev pro individuální projekty 20. 12. 2022 

- výzvy pro individuální projekty – budou obdobná specifická pravidla pro žadatele vč. metodických 

listů indikátorů 

- výzvy pro ITI by měly být vyhlášeny v první polovině příštího roku 

OPŽP – Metodika výpočtu objemu akumulačních nádrží pro srážkové vody 

https://opzp.cz/dokumenty/ke-specifickym-cilum/ 

- v lednu bude vyhlášena výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů do programového 

rámce OPŽP (a zbývajících OP kromě IROP) 

7) Diskuze  
 

8) Závěr jednání  

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsali: Filip Hoffman, Eva Holingerová 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy
https://opzp.cz/dokumenty/ke-specifickym-cilum/

