
 

 
 

Oddělení řízení ITI 
Magistrát města Ústí nad Labem 
+420 475 271 674 
www.iti-ucha.cz 

Zápis z 8. jednání pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor 

24. 8. 2022 od 11:30 

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. Organizační záležitosti před hodnocením 
4. Hodnocení projektů a návrh seznamu projektů 
5. Diskuze a různé 

 
Zápis jednání 

Členové Pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor byli podrobně seznámeni 

s hodnoticím procesem v souladu s výzvami k předkládání strategických projektů do programových 

rámců a se způsobem hlasování, vč. ošetření střetu zájmu. Člen pracovní skupiny s hlasovacím 

právem se při hlasování zdržel, pokud byl projednáván bod týkající se jeho osobních zájmů či zájmů 

jeho organizace v souladu se Statutem a jednacím řádem pracovních skupin. Počet hlasujících, vč. 

členů, jež se zdrželi hlasování, je zmiňován u konkrétního usnesení v rámci tohoto zápisu. 

S ohledem na obsah jednání byli přizváni i zástupci jednotlivých řídicích orgánu, byť v tomto 

případě bez hlasovacího práva, jak je vysvětleno v zápisu níže. 
 

1. Úvod 

 

Kontrola usnesení 
 
Statut a jednací řád pracovních skupin 

 Statut a jednací řád pracovních skupin zaslán v rámci podkladových materiálů a je veřejně 
dostupný na webových stránkách ITI ÚChA (ITI ÚChA - Dokumenty (iti-ucha.cz)) 

 Dílčí záležitosti týkající se hodnocení a ošetření střetu zájmu byly opětovně zmiňovány u 
jednotlivých bodů hlasování 

 

2. Informace z jednání s ŘO OP 
 

OP ŽP 

 Stále nedošlo ze strany MŽP ČR k rozdělení mezi aglomerace 

 Platí požadavky na vysokou projektovou připravenost 

 Takovýchto projektů v aglomeraci minimum 

 Červen 2022 – konzultace několika potenciálních projektů s různými výsledky 

 MŽP ČR a SFŽP ČR informováni o výsledcích výzev ITI s vazbou na OP ŽP 

 https://opzp.cz/dokumenty/harmonogram-vyzev/ 
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IROP 

 MV IROP schválil specifická hodnotící kritéria i pro aktivitu veřejných prostranství 

 https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/zelena-infrastruktura-mest-a-obci 

 Limit způsobilosti u šedé infrastruktury ve výši 10 % z CZV 

 Limit paušálních výdajů ve výši 7 % z CZV 

 Stanovisko AOPK 

 Vydává centrální pracoviště na základě podkladů z regionálního pracoviště 

 Nutné intenzivně komunikovat i v rámci přípravy projektu, v případě nekomunikace ze 

strany AOPK podpora ze strany ITI 

 Kladné stanovisko AOPK znamená splnění všech zelených kritérií 

 PD pro vydání stanoviska musí odpovídat PD k žádosti o podporu 

 S CRR možné konzultovat šedá kritéria i modrá kritéria 

 V PD je třeba počítat s koeficienty odtoku 

 Pokud součinitel odtoku nevychází je nutné povrch zahrnout do šedé infrastruktury 

 Harmonogram výzev pro rok 2022 - https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-

irop-2021-2027 

 Integrované výzvy následují po individuálních výzvách 

 Září 2022 – knihovny, mateřské školy 

 Říjen 2022 – základní školy, sociální bydlení, nízkoemisní vozidla 

 Listopad 2022 – muzea, bezpečnost, cyklodoprava 

 Prosinec 2022 – památky, telematika 

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

 Semináře pro žadatele na centrální (MMR ČR) a regionální úrovni (CRR) – dostupné po 

rozkliknutí jednotlivých výzev IROP nebo na https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-

akci 

 Pokud bude projekt součástí programového rámce, nemůže žádat o podporu v individuální 

výzvě ŘO! 

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

projektů) IROP na výši 100 % alokace na danou aktivitu 

 

3. Organizační záležitosti před hodnocením 
 
Výchozí principy 

 Snaha o nastavení maximálně transparentního procesu hodnocení 

 Dlouhodobá diskuze a příprava jednotlivých kritérií 

 Zacílení na využití výhradně objektivních hodnotících kritérií 

 Vícestupňový hodnotící proces 

 Průběžné projednávání v rámci PS a ŘV ITI 

 Nastavení výzev ITI přizpůsobeno specifikům jednotlivých témat/aktivit 

 Stejně tak formuláře strategických projektů optimalizovány pro každou výzvu ITI 

Hodnocení strategických projektů 

 Vícestupňové hodnocení 

 Předhodnocení ze strany odd. řízení ITI (Referent ITI + tematický koordinátor ITI => 

Verifikace ze strany manažera ITI) 

http://www.iti-ucha.cz/
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/zelena-infrastruktura-mest-a-obci
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https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-irop-2021-2027
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-irop-2021-2027
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https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci


 

 
 

Oddělení řízení ITI 
Magistrát města Ústí nad Labem 
+420 475 271 674 
www.iti-ucha.cz 

 Hodnocení ze strany pracovní skupiny – ta navíc může rozhodnout o využití zbývající 

alokace ve prospěch „hraničního projektu“ (= poslední úspěšný projekt v rámci 

věcného hodnocení, který nicméně již není možné podpořit v plné výši dle požadavků) 

  Každý hodnotitel samostatný kontrolní list 

  Informace z kontrolních listů propsány do souhrnného kontrolního listu  

 Obsahuje i sloupec pro hodnocení pracovní skupiny 

Hodnocení a hlasování pracovní skupiny 

 Hodnocení strategických projektů pracovní skupinou probíhá po výzvách, tzn. aktivitách 

 Seznámení s předloženými strategickými projekty 

 Hodnocení strategických projektů 

 Hlasování o zařazení projektů do návrhu seznamu strategických projektů 

 Nutné nahlásit případný střet zájmu a zdržet se hlasování dle Statutu a jednacího řádu 

pracovních skupin dle bodu 3.5! 

 Po hodnocení strategických projektů globální usnesení k celému návrhu seznamu strategických 

projektů 

 Doporučení pro ŘV ITI 

 Jedná se o ucelený a komplexní návrh seznamu strategických projektů na základě 

odsouhlaseného objektivního hodnocení, tzn. nejedná se o rozhodování o jednotlivých 

strategických projektech (s ohledem na potenciální střet zájmu) 

 Zástupci ministerstev jsou dle Statutu a jednacího řádu pracovních skupin řádní členové bez 

hlasovacího práva v případě: 

 Projednávání strategických projektů předložených do Výzev ITI 

 Sestavování/aktualizace návrhu seznamu strategických projektů pro ŘV ITI a 

programových rámců 

 V rámci tohoto jednání nejsou započítávány v rámci usnášeníschopnosti a hlasování 

této pracovní skupiny 

 Hlasování probíhá v souladu se Statutem a jednacím řádem pracovních skupin:  
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Kontrola usnášeníschopnosti 

 Pracovní skupina byla usnášeníschopná po celou dobu jednání 

 Řádní členové s hlasovacím právem (minimálně 13 řádných členů s hlasovacím právem) 

 

 
 

4. Hodnocení projektů a návrh seznamu projektů 

Shrnutí výzev ITI 

 20 výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (= výzev ITI) 

 105 zaslaných projektů 

 23 relevantních pro PS Doprava a dopravní infrastruktura 

 19 relevantních pro PS Lidské zdroje 

 35 relevantní pro PS Kultura a cestovní ruch 

 23 relevantních pro PS Životní prostředí a veřejný prostor 

 5 relevantních pro PS Ekonomika 

http://www.iti-ucha.cz/
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Výzva č. 16 – Veřejná prostranství (IROP) 

 

 

 

 

 

 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

Znovuzrození parku Střed v Mostě SM Most 46 750 000,00 Kč ANO ANO 52,3 b.

Regenerace lokality Pod Stadionem, ul. 

Královehradecká v Klášterci nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří 68 000 000,00 Kč ANO ANO 46,4 b.

Veřejné prostranství, ul. Přemyslova, Chomutov 

v blízkosti areálu Kamencového jezera
SM Chomutov 41 671 525,36 Kč ANO ANO 44,3 b.

Veřejné prostranství, ul. Mostecká, Chomutov v 

blízkosti areálu Kamencového jezera
SM Chomutov 18 800 862,81 Kč ANO ANO 44,2 b.

Kadaň – úpravy ulic Čechova a Vrchlického Město Kadaň 8 500 000,00 Kč ANO ANO 41 b.

Revitalizace Mánesových sadů SM Ústí nad Labem 31 025 000,00 Kč ANO ANO 37,8 b.

Revitalizace Mariánského náměstí, Krupka - 1. 

část - centrum
Město Krupka 25 194 000,00 Kč ANO ANO 36,2 b.

Revitalizace parku Přátelství a středu města (2. 

etapa)
Město Meziboří 17 850 000,00 Kč ANO ANO 35,7 b.

Stavební úpravy ul. Čsl. Armády, Kadaň Město Kadaň 12 076 000,00 Kč ANO ANO 35,1 b.

Oprava části ulice Čechova v Kadani Město Kadaň 19 380 000,00 Kč ANO ANO 34,5 b. 1. dle efektivity

Revitalizace Mariánského náměstí, Krupka - 2. 

část - parčík před MěÚ
Město Krupka 21 165 000,00 Kč ANO ANO 34,5 b. 2. dle efektivity

Veřejné prostranství, ul. Otvická, Chomutov v 

blízkosti areálu Kamencového jezera
SM Chomutov 48 471 525,36 Kč ANO ANO 30,3 b.

Revitalizace území před ZŠ, vč. vstupu do budovy Město Meziboří 13 600 000,00 Kč ANO ANO 28,4 b.

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod 

Lajsníkem v Mostě
SM Most 89 250 000,00 Kč ANO ANO 28 b.

Pro hraniční projekt je 

registrována zbývající alokace ve 

výši 80 499 901,89 Kč.

16

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Nepodpořený projekt

http://www.iti-ucha.cz/
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Návrh na usnesení 

 Pracovní skupina Životní prostředí a veřejný prostor 

 schvaluje přidělení zbývající alokace Výzvy č. 16 „hraničnímu projektu“ za předpokladu zájmu předkladatele, případně přidělení zbývající 

alokace dalšímu v pořadí 

 schvaluje hodnocení a začlenění podpořených a částečně podpořených strategických projektů  předložených do Výzvy ITI č. 16 do návrhu 

seznamu strategických projektů pro programový rámec IROP 

Hlasování: PRO hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, 8 účastníků s hlasovacím právem se z důvodu potenciálního střetu zájmu zdrželo hlasování (SM 

Most, SM Chomutov, SM Ústí nad Labem, SM Teplice, město Meziboří, město Klášterec nad Ohří, město Litoměřice, město Krupka) 

 

 

 

 

 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

Revitalizace Mariánského náměstí, Krupka - 3. 

část - přilehlá část centra
Město Krupka 29 495 000,00 Kč ANO ANO 27,6 b.

Zadní trakt ulice Masarykova SM Ústí nad Labem 42 500 000,00 Kč ANO ANO 20,3 b. 1. dle efektivity

Alej Elišky Krásnohorské SM Ústí nad Labem 42 500 000,00 Kč ANO ANO 20,3 b. 2. dle efektivity

CENTRAL PARK CHOMUTOV - VEŘEJNÁ 

PROSTRANSTVÍ MĚSTSKÉHO PARKU
SM Chomutov 306 000 000,00 Kč ANO ANO 20 b.

Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice Město Litoměřice 68 000 000,00 Kč ANO ANO 18,6 b.

Revitalizace lokality Teplické nádraží - veřejné 

prostranství přednádraží a ul. Vrchlického a okolí
SM Teplice 36 069 750,00 Kč ANO ANO 12,2 b.

986 298 663,53 Kč

452 983 815,42 Kč

-533 314 848,11 Kč

16

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Nepodpořený projekt

http://www.iti-ucha.cz/
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Výzva č. 17 – Sídelní zeleň (OP ŽP) 

 
Návrh na usnesení 

 Pracovní skupina Životní prostředí a veřejný prostor 

 schvaluje hodnocení a začlenění podpořeného strategického projektu předloženého do Výzvy ITI č. 17  do návrhu seznamu strategických 

projektů pro programový rámec OP ŽP 

Hlasování: PRO hlasovalo 18 účastníků s hlasovacím právem, 1 účastník s hlasovacím právem se z důvodu potenciálního střetu zájmu zdržel hlasování (město 

Litoměřice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

17 Revitalizace lesoparku Mostná hora Město Litoměřice 18 700 000,00 Kč ANO ANO Nerelevantní

18 700 000,00 Kč

0,00 Kč

-18 700 000,00 Kč

Sídelní zeleň

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Nepodpořený projekt

http://www.iti-ucha.cz/
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Výzva č. 18 – Odpadové hospodářství (OP ŽP) 

 

Diskuze 

 SM Teplice – Vyžaduje projekt od předkladatele ORLEN Unipetrol stavební povolení, abychom byli ujištěni, že je relevantní tento projekt na základě 

kritéria přijatelnosti, které toto vyžaduje, vyloučit? 

 ITI ÚChA – Ano, jedná se o náročný investiční projekt, u kterého dle informací uvedených ve formuláři strategického projektu ještě ani nezapočala 

příprava projektové dokumentace, která je klíčová pro získání všech potřebných povolení. Projekt tímto nesplňuje kritérium přijatelnosti „projektová 

připravenost“, kdy se musí projekt nacházet ve stavu, kdy je minimálně podána žádost o územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení nebo 

společné územní rozhodnutí či stavební povolení, což je podmínkou ŘO OP ŽP a výzvy ITI č. 18. 

 

Návrh na usnesení 

 Pracovní skupina Životní prostředí a veřejný prostor 

 schvaluje hodnocení a začlenění podpořeného strategického projektu předloženého do Výzvy ITI č. 18  do návrhu seznamu strategických 

projektů pro programový rámec OP ŽP 

Hlasování: PRO hlasovalo 18 účastníků s hlasovacím právem, 1 účastník s hlasovacím právem se z důvodu potenciálního střetu zájmu zdržel hlasování (město 

Litvínov) 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

Nový sběrný dvůr a nádoby na ukládání 

separovaného odpadu pro město Litvínov
Litvínov 31 980 327,64 Kč ANO ANO Nerelevantní

Chemická recyklace odpadních plastů s využitím 

procesu termického štěpení
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 568 620 000,00 Kč ANO NE Nerelevantní

600 600 327,64 Kč

0,00 Kč

-600 600 327,64 Kč

Odpadové hospodářství

18

Alokace strategických projektů

Alokace výzvy ITI

Zbylá alokace

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Nepodpořený projekt

http://www.iti-ucha.cz/
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Výzva č. 19 – Energetické úspory (OP ŽP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

19
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 KčZbylá alokace

Alokace výzvy ITI

Alokace strategických projektů

Energetické úspory

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Nepodpořený projekt

http://www.iti-ucha.cz/
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Návrh seznamu strategických projektů (IROP) 

 

 

 

 

 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

Znovuzrození parku Střed v Mostě SM Most 46 750 000,00 Kč ANO ANO 52,3 b.

Regenerace lokality Pod Stadionem, ul. 

Královehradecká v Klášterci nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří 68 000 000,00 Kč ANO ANO 46,4 b.

Veřejné prostranství, ul. Přemyslova, Chomutov 

v blízkosti areálu Kamencového jezera
SM Chomutov 41 671 525,36 Kč ANO ANO 44,3 b.

Veřejné prostranství, ul. Mostecká, Chomutov v 

blízkosti areálu Kamencového jezera
SM Chomutov 18 800 862,81 Kč ANO ANO 44,2 b.

Kadaň – úpravy ulic Čechova a Vrchlického Město Kadaň 8 500 000,00 Kč ANO ANO 41 b.

Revitalizace Mánesových sadů SM Ústí nad Labem 31 025 000,00 Kč ANO ANO 37,8 b.

Revitalizace Mariánského náměstí, Krupka - 1. 

část - centrum
Město Krupka 25 194 000,00 Kč ANO ANO 36,2 b.

Revitalizace parku Přátelství a středu města (2. 

etapa)
Město Meziboří 17 850 000,00 Kč ANO ANO 35,7 b.

Stavební úpravy ul. Čsl. Armády, Kadaň Město Kadaň 12 076 000,00 Kč ANO ANO 35,1 b.

Oprava části ulice Čechova v Kadani Město Kadaň 19 380 000,00 Kč ANO ANO 34,5 b. 1. dle efektivity

Revitalizace Mariánského náměstí, Krupka - 2. 

část - parčík před MěÚ
Město Krupka 21 165 000,00 Kč ANO ANO 34,5 b. 2. dle efektivity

Veřejné prostranství, ul. Otvická, Chomutov v 

blízkosti areálu Kamencového jezera
SM Chomutov 48 471 525,36 Kč ANO ANO 30,3 b.

Revitalizace území před ZŠ, vč. vstupu do budovy Město Meziboří 13 600 000,00 Kč ANO ANO 28,4 b.

Revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod 

Lajsníkem v Mostě
SM Most 89 250 000,00 Kč ANO ANO 28 b.

Pro hraniční projekt je 

registrována zbývající alokace ve 

výši 80 499 901,89 Kč.

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

16

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

http://www.iti-ucha.cz/
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Návrh seznamu strategických projektů (OP ŽP) 

 

Návrh na usnesení 

 Pracovní skupina Životní prostředí a veřejný prostor 

 doporučuje Řídicímu výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválit návrh seznamu strategických projektů pro programový rámec 

OP ŽP a IROP a zohlednit případné změny, pokud by nositelé „hraničních projektů“ neměli zájem o přidělenou částečnou alokaci 

 ukládá Mgr. Jiřímu Starému předložit návrh seznamu strategických projektů pro programový rámec OP ŽP a IROP Řídicímu výboru ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace 

                     T:  2. 9. 2022 

Hlasování: PRO hlasovalo 19 účastníků s hlasovacím právem 

 

 

 

 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

17 Revitalizace lesoparku Mostná hora Město Litoměřice 18 700 000,00 Kč ANO ANO Nerelevantní

18
Nový sběrný dvůr a nádoby na ukládání 

separovaného odpadu pro město Litvínov
Litvínov 31 980 327,64 Kč ANO ANO Nerelevantní

Sídelní zeleň

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Odpadové hospodářství

http://www.iti-ucha.cz/
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5. Diskuze a různé 

Další postup 

 Schvalování programových rámců  

 ŘV ITI ÚChA dne 2. 9. 2022 

 RM ÚnL dne 5. 9. 2022 

 ZM ÚnL dne 12. 9. 2022 

 Vložení programových rámců do monitorovacího systému po modifikaci výzvy MMR ČR 

 Po schválení ze strany ŘO vydávání stanovisek ŘV ITI 

RE:START Aktuálně 

 Příprava aktualizace 5. Akčního plánu Strategie RE:START (AP5) 

 Sběr podnětů ve spolupráci s RSK – semináře, prostřednictvím www.restartregionu.cz a ISPZ, 

osobními jednáními, skrze RSK, výběrem opatření přímo navazujících na již zrealizované úkoly 

a revize a návrhy na úpravu stávajících opatření 

 Návrh AP5 prozatím zahrnuje celkem 16 opatření – 14 z nich jsou aktualizace z předchozích 

AP, přibyla 2 nová opatření:     

 Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené 

regiony v rámci programu SIGMA 

 Příprava analýzy možností strategického rozvoje nabíjecí infrastruktury v hustě 

zastavěných městských oblastech hlavních sídel ÚK, MSK a KVK do roku 2035 

 S ohledem na souběh pojmu strategický projekt v rámci strategie RE:START a OP ST bude 

navržena změna názvu této kategorie projektů, a to ze „Strategických projektů“ na „Hlavní 

rozvojové projekty“ 

 Do 31. 10. 2022 bude předloženo Vládě ČR ke schválení – září/říjen připomínkové řízení 

 K dispozici pracovní verze se základními informacemi a s popisem aktualizovaných a 

nově navržených opatření 

 Možné připomínkovat či doplňovat i pro členy PS ITI 

 Kontaktní osobou pro další diskuzi je Ing. Andrea Langhammerová, Konzultantka pro Ústecký 

kraj, Oddělení RESTART, MMR ČR – andrea.langhammerova@mmr.cz  
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Prezenční listina 
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