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+420 475 271 674 
www.iti-ucha.cz 

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor 

12. 12. 2022 od 9:00 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

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

Program jednání:  
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení 
2. Úvod a představení aktualizace pracovní skupiny 
3. Programové období 2021-2027 
4. Implementace ITI ÚChA 2021+ 
5. Diskuze a různé 

 
Zápis jednání 

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení 

 Ukládací usnesení z posledního jednání této pracovní skupiny bylo splněno. Mgr. Jiří Starý 

předložil návrh seznamu strategických projektů pro programový rámec OP ŽP a IROP Řídicímu 

výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. 

 

 

2. Úvod a představení aktualizace pracovní skupiny 
 
Pracovní skupiny pro období 2021-2027 

 5 tematických pracovních skupin 

- Doprava a dopravní infrastruktura 

- Ekonomika 

- Lidské zdroje 

- Životní prostředí a veřejný prostor 

- Kultura a cestovní ruch 

  Zápisy veřejně dostupné na: http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty 

Složení pracovních skupin 

 Schváleno v ŘV ITI dne 11. 10. 2022 

 Aktualizace složení PS na základě 

- konkretizace obecných nominací, např. města a obce dle záměrů a zájmu 

- na základě dosavadní účasti na jednáních => nutné zajistit akceschopnost a 

usnášeníschopnost  

- na základě podnětů a rozhodnutí jednotlivých členů PS 

- identifikované či navrhované změny odsouhlaseny s dotčenými zástupci dané 

organizace/instituce 

 Aktuální složení pracovní skupiny: 

- 5x statutární města (Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem) 

- Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Bílina, Chabařovice, Meziboří, Klášterec nad 

Ohří, Litoměřice, Osek, Jirkov, Litvínov, Krupka, Trmice) 

- Ústecký kraj 

- MŽP ČR a MMR ČR  

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
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- Povodí Labe a Povodí Ohře 

- FŽP UJEP 

- Agentura CzechInvest 

- AOPK  

- PKÚ 

- KS MAS 

- Lesy ČR 

- Program RE:START 

- ANNOÚK 

- Hosté: ICUK, KHK ÚK, SVS, a.s., VŠB, UJEP FSI… + nově MŽP ČR a MMR ČR 

 
 

3. Programové období 2021-2027 
 
Národní plán obnovy 

 ČR podala EK první žádost o výplatu finančních prostředků (cca 1,07 mld. ze 7,1 mld. EUR) 

 10. ledna 2023 – předpokládané vyhlášení výzev na brownfieldy 

- specifické brownfieldy – rekonstrukce (1,42 mld. Kč) 

- specifické brownfieldy – demolice a nová výstavba  (610 mil. Kč) 

- nepodnikatelské brownfieldy – rekonstrukce (640 mil. Kč) 

- nepodnikatelské brownfieldy – přírodní uložiště uhlíku (160 mil. Kč) 

- administraci zajišťuje Státní fond podpory investic (SFPI) 

 https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy   

OP Spravedlivá transformace 

 3. 11. 2022 – 1. monitorovací výbor 

 30. 11. 2022 – zahájen příjem žádostí strategických projektů (https://opst.cz/dotace/2-vyzva/) 

 

Modernizační fond 

 Otevřené výzvy: 

- ENERG ETS č. 1/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: malé projekty 

- ENERG ETS č. 2/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty 

- RES+ č. 3/2022 – Komunální FVE pro malé obce 

- RES+ č. 4/2022 – Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství) 

- HEAT č. 1/2022 – Modernizace tepláren 

 https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/  

 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy
https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy
https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/
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Norské fondy – Svalbard 

 Podpora monitoringu a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními 

topeništi 

- pořízení a instalace senzorů kvality ovzduší 

- zajištění střednědobého měření kvality ovzduší 

- pořízení a instalace doprovodného informačního zařízení (softwaru) 

 Oprávněný žadatel – veškeré subjekty, organizace (veřejné, soukromé, komerční, nekomerční, 

nevládní neziskové, právnické osoby) 

 Výše dotace – 250 tis. Kč až 2,5 mil. Kč  

 Maximální míra podpory – 90 % CZV 

 Termín podání žádostí – 9. 12. 2022 až 9. 2. 2023  

 https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=15  

OP Životní prostředí 

 Přesun 3 mld. Kč z IROP na energetické úspory zejména měst a obcí 

 Posun z pohledu přidělování alokací aglomeracím na konkrétní projekty ve vysokém stupni 

připravenosti 

- v návrhu programového rámce ITI ÚChA pro OP ŽP pouze dva projekty 

- i přes obecné výhrady ke sběrným dvorům ze strany MŽP oba nakonec předschváleny 

- Nový sběrný dvůr a nádoby na ukládání separovaného odpadu pro město Litvínov 

(nositelem projektu město Litvínov) 

- Revitalizace lesoparku Mostná hora (nositelem projektu město Litoměřice) 

- diskuze nicméně není definitivně ukončena 

 Výzva č. 11 – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách (mimo nástroj ITI) 

- např. tepelné čerpadlo, kotle na biomasu, fotovoltaika 

- podrobnější informace – https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/ 

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

IROP 

 Vyhlášené či uzavřené individuální výzvy  

- individuální a ITI – knihovny, mateřské školy, sociální bydlení, bezpečnost, muzea, 

cyklodoprava, nízkoemisní vozidla 

- pouze individuální výzva – telematika, základní školy (opětovně vyhlášené) 

 Plánované vyhlášení dalších individuálních výzev  

- leden 2023 – památky, terminály 

- únor 2023 – cestovní ruch, veřejná prostranství (přesun z prosince 2022) 

- září 2023 – sociální bydlení II. 

- listopad 2023 – plnicí a dobíjecí stanice 

 Harmonogram výzev pro rok 2022 a 2023 – IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 

Dokumenty k IROP 2021-2027 (mmr.cz) 

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

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

IROP – SC 2.2 Veřejný prostor 

 Specifická hodnoticí kritéria => https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/zelena-

infrastruktura-mest-a-obci 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=15
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https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/
https://opzp.cz/dokumenty/harmonogram-vyzev/
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci
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https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/zelena-infrastruktura-mest-a-obci
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 Stanovisko AOPK 

- vydává centrální pracoviště na základě podkladů z regionálního pracoviště 

- nutné intenzivně komunikovat i v rámci přípravy projektu 

- řeší se postupy pro projekty, které již jsou v realizaci (ověření na místě realizace, 

dokládání fotodokumentace, pozor na nesoulad s PD) 

- PD pro vydání stanoviska musí odpovídat PD k žádosti o podporu 

- vzor žádosti o stanovisko zveřejněn až jako příloha výzvy! 

- kladné stanovisko AOPK znamená splnění všech zelených kritérií 

 Přímé výdaje 

- hlavní část (modrozelená infrastruktura) 

- vedlejší část (šedá infrastruktura) do 10 % z CZV projektu 

 Nepřímé výdaje 

- hrazeny do výše 7 % prostřednictvím paušálu 

- zpracování studií, PD, průzkumů či odborných posudků 

- administrativní kapacity, režijní a provozní náklady, publicita atd. 

IROP – hlavní část projektu (aktuální návrh) 

 Stavba veřejného prostranství, stavební a zemní práce (= výměna povrchů, výkopové práce pro 

modrozelenou infrastrukturu, nikoliv např. obnova zídek) 

 Propustné povrchy a konstrukční vrstvy 

 Výsadba a úprava vegetace 

 Úprava či vznik vodních ploch, toků a břehů 

 Retenční a akumulační nádrže 

 Závlahový systém  

 Přístřešky, altány a zastávky se zelenou střechou nebo fotovoltaickými panely 

 Mobiliář (např. lavičky, lampy) se solárními prvky 

 Vodní prvky (např. kašny, fontány, pítka, mlhoviště) vč. nezbytných sítí po hranici projektu 

 Demolice, sanace území a likvidace odpadu 

 Vznik nízkoemisních zón 

 Nákup stavby či pozemku (ve výjimečných případech) 

IROP – vedlejší část projektu (aktuální návrh) 

 Sítě pod povrchem (zejm. přeložky) 

 Mobiliář neobsahující solární prvky (např. herní prvky, stojany na kola, lavičky, odpadkové 

koše) 

 Veřejné osvětlení neobsahující solární prvky 

 Nepropustné povrchy 

 
 

4. Implementace ITI ÚChA 2021+ 

Schvalování programových rámců 

 Na PS schvalován seznam strategických projektů pro programový rámec IROP a OP ŽP 

 Schvalování programových rámců na straně nositele ITI ÚChA 

- ŘV ITI ÚChA dne 2. 9. 2022 

- RM ÚnL dne 5. 9. 2022 

http://www.iti-ucha.cz/
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- ZM ÚnL dne 12. 9. 2022 

 IROP 

- říjen 2022 – vyhlášena výzva ze strany ŘO na předkládání programových rámců  

- listopad 2022 – nalezena systémová chyba v monitorovacím systému  

- prosinec 2022 – systémová chyba vyřešena 

- pokračuje konzultace programového rámce s ŘO vč. vypořádání připomínek 

- vložení programového rámce do monitorovacího systému ke schválení 

  OP ŽP 

- září 2022 – programový rámec zaslán ŘO – vzat na vědomí bez připomínek 

- aktuálně se čeká na vyhlášení výzvy ŘO pro předkládání programových rámců 

- vložení programového rámce do monitorovacího systému ke schválení 

Vydávání vyjádření nositele ITI 

 

 Nutné respektovat termín pro předložení projektu do výzvy ŘO = platnost Vyjádření nositele 

ITI 

- stanoval každý žadatel ve Formuláři strategického projektu 

- tento termín byl předmětem věcného hodnocení strategických projektů 

 Automatické prodlužování Vyjádření nositele ITI 

- v případě zpožďujících se procesů na straně ŘO, případně ITI ÚChA 

 
 

5. Diskuze a různé 

Další postup a pozvánky 

 Vložení programových rámců (IROP, OP ŽP) do monitorovacího systému 

 Po schválení PR ze strany ŘO a vyhlášení dotčené výzvy ŘO => vydávání stanovisek ŘV ITI 

 Zaměření se na rozvoj metropolitní spolupráce  

- mapování témat 

- diskutováno legislativní ukotvení 

- v roce 2023 úvodní setkání 

 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 2023 – 26. až 27. 1. 2023 (Brno) 

- bližší informace a registrace – https://www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky/detail-

akce/?id=222  

 Komunální veletrh 2023 – 17. až 19. 5. 2023 (Výstaviště Flora Olomouc) 

- bližší informace – https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/komunalni-veletrh-2023  

Přehledné publikace nejen pro žadatele 

 Dotační zpravodaj RRA ÚK – https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky/detail-akce/?id=222
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https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/komunalni-veletrh-2023
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/komunalni-veletrh-2023
https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068
https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068
https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068
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 Abeceda fondů EU – https://www.dotaceeu.cz/cs/abecedafondueu   

 

Generátor povinné publicity 

 Pro programy řízené MŽP ČR 

 https://publicita.sfzp.cz/ 

- billboardy 

- plakát A3 

- pamětní deska 

- elektronický plakát  
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Prezenční listina 
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