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ÚVODNÍ INFORMACE
Markéta Kubičková
Funkce a účel PS
ITI 2014-2020 vs. 2021-2027
Harmonogram přípravy Strategie Plzeňské aglomerace 2021+
Představení integrovaných řešení ITI

DOTAZY
Jakub Rataj
Jaká je role PK? Co se od něj očekává?
Hovořil o záměrech PK, konkrétně o propojování skupinových vodovodů (např. Nýrko –
Přeštice – Plzeň; rozšíření plzeňského vodovodu na severní Plzeňsko).
Dále o zadržování vody v krajině, např. zadržování vody v Potvorově (mimo vymezené území
PA). Zmiňoval aktivitu Přeštic v této oblasti.
Markéta Kubičková,
Role PK je partnerská, je třeba konat společně.
Podána informace o nemožnosti financovat VHI přes ITI z OPŽP.
Erich Beneš
Přesto sbíráme různé projektové záměry, snažíme se podchytit veškeré podnět z území a
udělat pro ně maximum.
Markéta Kubičková,
Představení možností financování z OPŽP:
Na VHI nelze z ITI získat podporu, stejně tak nelze finance čerpat na cíl Biodiverzita a
znečištění. Rozdělení celkové alokace, kterou v tuto chvíli známe, tj. 2,2 mld. Kč pro 13 území
ITI, bude s největší pravděpodobností provedeno na základě dohody jednotlivých měst a jejich

připravenosti co se projektů týče. Je třeba býti připraven, mít připravené kofinancování
projektu, argumenty o smysluplnosti projektu a jeho synergických efektech v území.

Podána informace o plánovaných schůzkách s ŘO, jenž chtějí vidět seznam konkrétních
projektů a informace k těmto projektům.

PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
Markéta Kubičková
Zdůrazněna potřeba navázání a prohloubení spolupráce mezi aktéry regionálního rozvoje.
K tabulce projektových záměrů:
-

je projekt aktuální?
je reálný?
uvažuje se o něm?
jedná se o něm?
jsou navržené finance relevantní?
DŮLEŽITÉ: jak je to s fází připravenosti projektů?

Strategický projekt DIGITALIZACE
Erich Beneš
Vyjadřuje se k projektu Metropolitní dispečink – hotová projektová dokumentace pro územního
rozhodnutí, nositelem je PMDP (nikoli SITport).
Markéta Kubičková
Oslovuje zástupce PK.
Jakub Rataj
O metropolitním dispečinku nemá žádné informace. PK má systém monitorující jevy spojené
s rizikem povodní (např. četnost srážek), ale ten běží pouze na jejich odboru. Nemají
informace o budování systému typu metropolitní dispečink.

Strategický projekt REVITALIZACE S PRVKY MZI
Markéta Kubičková
Předává slovo zástupcům UKR.
Eva Velebná Brejchová
Projekt revitalizace Jiráskovo náměstí v Plzni na Slovanech – aktuálně požádáno o územní
rozhodnutí, začátek realizace 2023. Dotaz na křížové financování IROP a OPŽP. Náklady na
projekt 250 mil. Kč. Jedná se o pilotní projekt, který by měl ukázat, jak by revitalizace s prvky
MZI měla vypadat. V tom je přidaná hodnota projektu pro území.

Projekt revitalizace prostoru U nádraží v Plzni – je zadaná dokumentace pro územní
rozhodnutí. Vznikly tam menší komplikace. Realizace projektu od r. 2024, financování
obdobné (tj. 250 mil. Kč) a zřejmě více z IROP než z OPŽP.
Projektem „Maximalizace zelených ploch a výsadba stromů (vč. ovocných) s řízenou
závlahou“ je zřejmě myšleno zakládání alejí. Na SVS se zadala studie na alej na Slovanské
třídě, ale nemáme více informací. Spíš obecná aktivita a konkrétní projekty se ještě uvidí.
Projekt na realizaci náměstí Karla Steinera je ve fázi studie.
Markéta Kubičková
Za projekt Starého Plzence není pí. Doláková (byla pozvána).

Strategický projekt VHI
Markéta Kubičková
Jedná se o projekty Plzně a blízkého okolí.
Vznesen dotaz na PK ohledně jejich projektů.
Jakub Rataj
Dotaz k hospodaření se srážkovou vodou. Plzeň aktuálně zpracovává generel odvodnění?
Erich Beneš
Ano.
Jakub Rataj
Z tohoto vypadnou lokality ve městě, kde by se měl změnit přístup a také jak. Jak do toho
natáhnout i okolní obce? Protože jsou v tomto pozadu.
Kristýna Zýková
Zmiňovaný generel je Koncepce odtokových poměrů a přenositelnost v rámci aglomerace je
možná.
Markéta Kubičková
Dotaz na Jakuba Rataje: A není možnost zafinancovat takovéto studie pro okolní obce ze
strany PK? (u p. Rataje došlo k přerušení spojení).

Strategický projekt Zadržování vody
Kristýna Zýková
Bolevecké rybníky – nejedná se o revitalizaci (připomínka k názvu projektu), ale o řešení stavu
vody. Jsou tu možnosti krátkodobé, tedy co dělat v krátkém časovém horizontu a možnosti
dlouhodobě efektivní, tj. v dlouhodobém časovém horizontu. Ty dlouhodobé jsou např. retence
vody v oblasti sídliště Bolevec a její odvod do Bolevecké rybniční soustavy (tady se bavíme
o horizontu cca 30 let). Ty krátkodobé se také týkají převodu vody, ale nikoli srážkové.
Tato krátkodobá řešení jsou projednávána a má je na starosti SVS (pozn.: pí. Tolarová se
omluvila z jednání kvůli nemoci).

Ta dlouhodobá řešení, jedná se o ideový stav, nikoli rozpracovaný. V tomto období
nerealizovatelné.
Informace k těm krátkodobým pošle mailem.
Zelená střecha na 4. ZŠ – má DÚR a řeší se financování. Jedná se o pilotní projekt, který by
měl být svým řešením příkladem dobré praxe. Je tu synergie s Boleveckým rybníkem.
Součástí projektu je svedení vody do Klotzova rybníka. Jedná se o realizovatelný projekt
v krátkém čase.
Eva Velebná Brejchová
Kontakty ohledně 4. ZŠ a Klotzova rybníka budou zaslány.
Markéta Kubičková
Dotaz na zástupce PK co se týče zelených střech na SŠ.
Jakub Rataj
Informace o zelených střechách nejdou vůbec přes nás, školy si to řeší samy.
Dotaz: Budou finance z ITI na hospodaření s vodou a zadržení vody?
Markéta Kubičková
Finance budou na realizaci konkrétních projektů. Ne na studie.

ZÁVĚR
Erich Beneš, Markéta Kubičková, Veronika Syrovátková
Informace o dalším postupu.
Další schůzku PS uvažujeme zhruba za měsíc. Aktuálně se čeká na informace od
operačních programů ohledně alokací pro jednotlivé integrované nástroje (ITI a CLLD).
Zatím je přístup takový, že vznikne dohoda mezi městy, ohledně rozdělení alokace, přičemž
v tomto období je 13 ITI. Znamená to, že musíme být připraveni, musíme mít připraveny
informace pro argumentaci ohledně výše alokace pro Plzeňskou aglomeraci.
Půjde email se zápisem a tabulkou, kde prosíme o doplnění a opravy.
Poděkování.

SEZNAM ZKRATEK
PK

Plzeňský kraj

PA

Plzeňská aglomerace

VHI

Vodohospodářská infrastruktura

ITI

Integrované územní investice

OPŽP Operační program Životní prostředí
ŘO

Řídící orgán

UKR

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o.

MZI

Modrozelená infrastruktura

IROP Integrovaný regionální operační program
SVS

Správa veřejného statku města Plzně

DÚR

Dokumentace k územnímu řízení

ZŠ

Základní škola

SŠ

Střední škola

