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Zápis ze 7. jednání pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor 

2. 6. 2022 od 13:00 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

Účast: dle prezenční listiny, printscreenů a stažené prezenční listiny z MS Teams 

Program jednání:  
1. Úvod 
2. Informace z jednání s ŘO OP 
3. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+ 
4. Výzvy k předkládání strategických projektů 
5. Diskuze a různé 

 
Zápis jednání 

1. Úvod 

 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
 Integrovaný nástroj pro rozvoj Ústecko-chomutovské aglomerace 

 Rezervovaná alokace v operačních programech (IROP + OP ŽP) 

 Podkladem Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

 Podpora vzájemně provázaných projektů a aktivit 

 Nová sekce pro žadatele na webových stránkách ITI „Jak podat projekt“: http://www.iti-

ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty 

 Vyhlášen Harmonogram výzev ITI: http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-vyzev 

 

2. Informace z jednání s ŘO OP 
 
OP ŽP 

 Zatím bez rozdělení alokace mezi jednotlivá ITI 

 26. 5. – konzultace se SFŽP ČR a MŽP ČR ohledně nastavení implementace 

 MŽP ČR chce podporovat konkrétní projekty v pokročilé fázi přípravy 

 Možnost ponížení nastavené min. fáze přípravy na základě konzultace konkrétních 

projektů 

 3. 6. od 9:00 – konzultace projektů se SFŽP ČR v oblastech sídelní zeleně a odpadového 

hospodářství 

 Úprava Mostné hory (Litoměřice) 

 Revitalizace veřejných prostor parku u Městských lázní (Chomutov) 

 Areál Hamr - II. etapa - sběrný dvůr (Litvínov) 

 Vybudování podzemních kontejnerů Nové Ervěnice (Jirkov) 

 Pro projekt „Revitalizace křížové cesty – Kalvárie“ z Krupky hledán nový termín 

 Na stránkách OP ŽP jsou dostupná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty
http://www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty
http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-vyzev
http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-vyzev
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2605
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IROP 

 Schválení OP ze strany EK v červnu/červenci 2022 

 Vyhlašování individuálních výzev ve třech kolech 

 Do podzimu 2022 – vozidla, cyklodoprava, bezpečnost dopravy, MŠ, ZŠ, knihovny, 

muzea 

 Do zimy 2022 – telematika, soc. bydlení, terminály 

 1. pol. 2023 – plnící a dobíjecí stanice, veřejná prostranství, cestovní ruch 

 Integrované výzvy následují po individuálních 

 Požadavek ze strany ŘO na sestavení 1. programového rámce (seznamu strategických 

projektů) IROP na výši 100 % alokace na danou aktivitu 

 Finanční prostředky, které v rámci 1. programového rámce nebudou kryty projekty nelze využít 

 Prostředky následně ušetřené (nerealizace projektu, úspory v realizaci atd.) lze poté využít v 

rámci aktualizace programových rámců 

 Řešení na straně ITI – ŘV ITI může s ohledem např. na rostoucí ceny materiálů 

přistoupit k poměrnému navýšení zbývající dotace EU mezi jednotlivé strategické 

projekty, jež splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

Kritéria přijatelnosti pro aktivitu veřejných prostranství v rámci IROP 

 3 sady hodnotících kritérií – zjednodušené rozdělení: 

 Šedá (MMR ČR) 

 Zelená (MŽP ČR/AOPK ČR) 

 Modrá (MŽP ČR/SFŽP ČR) 

 Nastavení podpory a jednotlivých kritérií opakovaně rozporováno 

 Reflektování zpětné vazby z území ze strany MMR ČR minimálně a stále probíhá 

diskuze nad kritérii 

 Oproti prezentovaným kritériím z 6. jednání PS (duben 2022) proběhly následující změny: 

 Bylo odstraněno šedé kritérium požadující Studii systému sídelní zeleně nebo obdobný 

strategický dokument pro sídelní zeleň v obcích nad 10 000 obyvatel 

 Bylo odstraněno modré kritérium hodnotící soulad se směrnicemi Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavujícími rámec pro činnost Společenství v oblasti 

vodní politiky, a 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 

 Byl upraven název modrého kritéria řešící obsah předčištění/čištění srážkových vod 

v souladu s CSN 75 9010 a TNV 75 9011 a bezpečnostní přeliv dle CSN 75 9010 a TNV 

75 9011 na „V případě nádrží (podzemních i povrchových) a vsakovacích zařízení 

projekt obsahuje předčištění/čištění srážkových vod v souladu s CSN 75 9010 a TNV 75 

9011 a bezpečnostní přeliv dle CSN 75 9010 a TNV 75 9011. Dále byla doplněna 

možnost „nerelevantní – Projekt neobsahuje nádrže a vsakovací zařízení“ 

 

3. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+ 
 
Aktuální stav 

 25. 5. 2022 – ukončení procesu SEA vydáním Souhlasného stanoviska 

 Finalizace, zapracování připomínek a závěrečná grafická úprava ISg ÚChA 2021+ 

 Projednávání v orgánech nositele ITI 

 1. - 2. 6. – tematické pracovní skupiny 

http://www.iti-ucha.cz/
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 3. 6. – ŘV ITI 

 6. 6. – RM ÚnL 

 20. 6. – ZM ÚnL 

Struktura ISg ÚChA 2021+ 

 Popis území (vymezení, poloha, členění, historie) 

 Analytická část (situační analýza, analýza stakeholderů, analýza problémů, rozvojových potřeb 

a potenciálu ITI) 

 Strategická část (strategický rámec, vazba na strategické dokumenty, integrované rysy 

strategie, popis zapojení partnerů) 

 Implementační část (řízení, monitoring, evaluace) 

 Přílohy (SEA, přehled obcí v území, popis transparentnosti) 

 Ke stažení na: http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty 

 V rámci PS Životní prostředí a veřejný prostor proběhly změny integrovaných řešení: 

 Došlo ke sloučení integrovaných řešení v Mostu 

 Bylo přidáno integrované řešení řešící především památkovou ochranu a veřejný 

prostor v Kadani 

 Po některá městská integrovaná řešení bylo rozšířeno územní zacílení (zrušení úrovně 

ZSJ – pozitivní změna) 

Členění strategického cíle Životní prostředí a veřejný prostor na jednotlivá opatření je dostupné na: 

http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/podporovane-aktivity. 

Návrh na usnesení 

 Pracovní skupina Životní prostředí a veřejný prostor 

 Bere na vědomí strukturu strategického cíle Životní prostředí a veřejný prostor v rámci 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 

2021-2027 

 Doporučuje Řídicímu výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválit 

Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 

2021-2027 

Hlasování: hlasovalo 15 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO  

 

4. Výzvy k předkládání strategických projektů 

Východiska 

 Pracovní skupina je poradní orgán ŘV ITI 

 ŘV ITI schvaluje a vyhlašuje výzvy k předkládání strategických projektů do programových 

rámců 

 Výzvy k předkládání strategických projektů do programových rámců reflektují: 

 Požadavky řídicích orgánů a aktuální nastavení operačních programů 

 Nastavení ISg ÚChA 2021+ 

 Tlak na integrovanost a připravenost projektů 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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Přístup při přípravě výzev 

 Maximální snaha o nastavení transparentního procesu hodnocení se zohledněním specifik 

jednotlivých výzev 

 Do kritérií přijatelnosti promítána pouze stěžejní kritéria ŘO, ostatní pouze formou upozornění 

pro žadatele v rámci pole „Specifika výzvy“ 

 Respektování terminologie a formulací ŘO 

 Výzvy v rámci Strategického cíle Životní prostředí a veřejný prostor: 

 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí 

 Sídelní zeleň 

 Odpadové hospodářství 

 Energetické úspory 

Drafty výše zmíněných výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců obdrželi 

členové pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor jako podkladový materiál pro jednání a 

bylo jim umožněno jejich připomínkování. 

 

Diskuze 

 SM Teplice – Jsou registrovány nějaké změny v limitu 5-10 % podpory šedé infrastruktury 

v rámci SC 2.2 z IROP? 

 ITI ÚChA – V současnosti není známo, zda se bude jednat o limit 5 % nebo 10 %. Nelze však 

předpokládat navýšení tohoto limitu nad 10 %, jelikož se jedná o požadavek Evropské komise. 

Na druhou stranu bude snaha nezahrnovat např. propustné povrchy do šedé infrastruktury.  

 

 Lesy ČR – Pokud je umožněno v průběžné výzvě realizace projektu až do roku 2029, 

domníváme se, že nebude možné vyhlásit další výzvy, protože kvůli tomu nebudou známy 

úspory v realizaci, je to tak? 

 ITI ÚChA – Nutno od sebe odlišit individuální výzvy ŘO a výzvy na straně ITI, kdy se současně 

nastaveným hodnotícím procesem nepředpokládáme podporu projektů s fyzickou realizací až 

do roku 2029 s ohledem na nastavená hodnotící kritéria (zejm. věcná připravenost, bonifikace 

termínu ukončení projektu, atp.). Po hodnotícím procesu na straně ITI budou vydávána 

stanoviska ŘV ITI na určitou částku jednotlivým projektům až do výše alokace zhruba 450 mil., 

kterou máme v rámci specifického cíle 2.2 v IROP. Při úspoře finančních prostředků dojde ze 

strany ITI k aktualizaci programového rámce a budou znovu použity. 

 

 Krupka – Lze projekty podat i bez územní urbanistické studie, regulačního plánu, atp.?  

 ITI ÚChA – Do výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce teoreticky 

ano, nicméně je požadován závazek ke zpracování takovéto studie. Bez územní studie, 

regulačního plánu či urbanistické/architektonické studie nelze prostřednictvím IROP projekt 

řešící veřejná prostranství podpořit. 

 

5. Diskuze a různé 

 Další postup 

 Připomínkování draftů výzev (8. 6. 2022) 

 Schválení ISg ÚChA 2021+ 

 Vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Semináře pro žadatele k vyplnění formuláře 

 Hodnocení projektů a sestavování seznamů projektů 

 Schvalování návrh programových rámců (v ZM ÚnL dne 12. 9. 2022) 

 

  

http://www.iti-ucha.cz/
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Prezenční listina 
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