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ZÁPIS  
ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY INFRASTRUKTURA   

PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE, 
 

 
které se konalo dne 31. 3. 2016 v době od 14:00 do 15:30 v zasedací místnosti číslo 559 
v 5. patře budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 v Ústí 
nad Labem. 
 
 
Přítomní členové a hosté: dle Prezenční listiny 
 
 
Program zasedání: 

1. Informace o jednání RSK Ústeckého kraje, organizační věci 
2. Informace o jednání MMR se sekretariáty RSK 
3. Příprava aktualizace RAP  
4. Informace o Strategii restrukturalizace MSK, ÚK a KK 
5. Různé 

 
 
Bod č. 1 Informace o jednání RSK Ústeckého kraje, organizační věci 
Bod č. 2 Informace o jednání MMR se sekretariáty RSK 
 
Vedoucí pracovní skupiny Ing. Josef Svoboda zahájil zasedání pracovní skupiny 
přivítáním členů a představením hostů Ing. Radky Šplíchalové, regionální manažerky 
pro ÚK a KK Svazu průmyslu a dopravy, pana Bc. Zdeňka Taranta, zástupce Asociace 
nestátních neziskových organizací ÚK a Bc. Karla Tichého, DiS., analytika kanceláře 
zmocněnce vlády a manažera projektů HSR- ÚK. Poté přítomné seznámil s programem 
a předal slovo tajemnici pracovní skupiny Infrastruktura Mgr. Martině Pražákové, která 
účastníky seznámila s aktuální činností Regionální stálé konference a jejího 
sekretariátu. Bod č. 1 programu se vzájemně prolínal s bodem č. 2 programu, uvádíme 
je tedy ve společném shrnutí. 
Od 1. 1. 2016 byla zahájena činnost sekretariátu RSK v rámci projektu RSK ÚK, který 
je financován z OP Technická pomoc. Sekretariát je složen z týmu, jenž zabezpečuje 
všechny činnosti související s fungováním RSK a navazujících pracovních skupin. 
MMR si slibuje, že financování z OP TP by mělo stabilizovat fungování sekretariátů 
posílením personálních kapacit. Ze strany MMR se také zintenzivnila spolupráce  
s jednotlivými sekretariáty RSK, hned v lednu 2016 IROP využil sekretariáty RSK při 
mapování absorpční kapacity, sběru projektových záměrů a identifikaci bariér čerpání 
vyhlášených výzev. Podklady byly využity při zpracování analýzy absorpční kapacity, 
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kterou ŘO IROP plánovalo zpracovat do konce března. Třináct z identifikovaných 
bariér bude zohledněno při úpravách výzev a ostatní budou projednávány na pracovní 
skupině IROP pro přípravu harmonogramu. 
V této souvislosti byli účastníci zasedání pracovní skupiny požádáni o spolupráci, 
obdrželi dotazník se žádostí o identifikaci možných bariér nejenom u výzev v IROP, ale 
i v jiných programech. 
Dne 23. 2. 2016 zorganizoval sekretariát RSK zasedání RSK ÚK, kde byly mimo jiné 
schváleny nové nominace členů do PS a také jednací řády a statuty PS. Účastníci 
zasedání obdrželi kopie statutu a jednacího řádu. 
Sekretariáty RSK všech krajů se pravidelně setkávají se zástupci MMR. Při setkání 17. 
3. 2016 byly sekretariáty informovány o výsledcích schůzek zástupců MMR  
s jednotlivými ŘO, kde bylo také mimo jiné připomenuto usnesení z 3. Jednání Národní 
stálé konference č. 16/2015, kterým NSK doporučuje řídicím orgánům do 31. 12. 2015 
definovat témata, u nichž bude vyžadována spolupráce s Regionálními stálými 
konferencemi a stanovit strukturu podkladů poskytovaných RSK pro koordinaci  
a naplňování územní dimenze. Aktuální situaci při vyjednávání s řídícími orgány lze 
shrnout následovně: 
(a) Spolupráce s ŘO IROP považována za dobrou praxi (využití podkladů ze strany 
RSK – absorpční kapacita, projekty, bariéry čerpání 
(b) Probíhající intenzivní spolupráce s některými řídícími orgány na identifikaci témat 
pro mapování ze strany RSK (OP Zaměstnanost, OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost) 
(c) U dalších řídících orgánů příslib identifikování témat pro mapování ze strany RSK 
(OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) 
(d) U některých řídících orgánů se zatím nepředpokládá bližší spolupráce s RSK (OP 
Životní prostředí - příprava schůzky mezi zástupci OP ŽP a MMR-ORP; OP Doprava - 
roli RSK vidí v pozici facilitátora při projednávání klíčových dopravních staveb). 
Na setkání sekretariátů RSK na MMR dne 17. 3 byly dále předány informace ze strany 
Odboru cestovního ruchu MMR, a to prostřednictvím Radany Leistner Kratochvílové, 
vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje: 
(a) Náměstkyně ministryně, Klára Dostálová, představila Národní program podpory 
cestovního ruchu na jednání Asociace krajů ČR, dne 10. 3. v Českých Budějovicích. 
Aktuálně se chystá dopis hejtmanům o podrobnostech k vyhlášenému dotačními titulu.  
(b) Ve věci Koncepce státní politiky cestovního ruchu je preferováno zapojení RSK 
spíše při vyhodnocování Koncepce a jejího Akčního plánu, než při jeho nastavování  
a to především vzhledem k časové tísni. 
 
 
 
Bod č. 3 Příprava aktualizace RAP 
 
Ing. Svoboda informoval přítomné o aktualizaci Regionálního akčního plánu, která 
proběhne v tomto roce 2016. Stejně jako v loňském roce, budou z území sbírány 
projektové záměry prostřednictvím aplikace k tomuto účelu vytvořené. Aplikace se 
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vytváří nově, bude „vstřícnější“ vůči vkladatelům než předchozí. Sběr záměrů se 
předpokládá zhruba do poloviny června, v druhé polovině června se sejde pracovní 
skupina Infrastruktura, aby připravila návrh pro aktualizaci RAPu. 
 
 
 
Bod č. 4 Informace o Strategii restrukturalizace MSK, ÚK a KK 
 
Ing. Svoboda požádal přítomného hosta Bc. Karla Tichého, DiS., aby podal účastníkům 
jednání informace k dalšímu postupu zpracování Strategie hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. 
Cílem restrukturalizační strategie je pojmenování a kvantifikace problémů a jejich 
vazeb, soubor konkrétních opatření systémových (legislativních) a finančních, skrze 
které by bylo možné řešit regionální problémy. Součástí bude akční plán řešení, 
evaluační nástroje a také návrh finančních zdrojů, ze kterých bude možné problematiku 
řešit. 
Analytická část byla dokončena 29. 2. 2016. Příprava návrhové částí bude zahájena  
v dubnu 2016, kdy bude nastavena struktura dokumentu, harmonogram přípravy.  
V květnu budou probíhat první práce na opatřeních návrhové části, diskutováno  
v pracovních skupinách meziresortních týmů, kde jsou zastoupeny jednotlivé kraje.  
Do konce srpna 2016 by měla být návrhová část připravena do podoby konzultací. 
Proces vyvrcholí předložením vládě do konce listopadu 2016. 
Možným problémem by mohla být situace, kdy by navržená strategie podléhala řízení 
SEA, které je časově náročné.  Je možné, že řízení SEA nebude podléhat strategie jako 
taková, ale samotná návrhová opatření, resp. programy rozvoje / podpory řešených 
regionů, které budou ze strategie vycházet. 
 
V návaznosti na výše uvedené informace se přihlásil o slovo pan Bc. Tarant. 
Informoval o výzvě č. 21 pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ústecko-
chomutovská aglomerace s alokací 500 mil. Kč a zajímal se, jaké má Ústecko- 
chomutovská aglomerace připraveny projekty v rámci této výzvy a uvedl, že by mělo 
dojít ke koordinaci se Strategií restrukturalizace MSK, ÚK a KK. Vzhledem 
k nepřítomnosti zástupce ITI na zasedání bude toto téma zařazeno k diskuzi na další 
zasedání PS. 
 
 
 
Bod č. 5. Různé 
 
Ing. Svoboda informoval přítomné o připravovaném programu na podporu „Regenerace 
a podnikatelské využití brownfieldů“, vzápětí se přidal s doplňujícími informacemi pan 
Bc. Karel Tichý, DiS. 
V současné době probíhá vypořádání připomínek programu připraveného z úrovně 
MMR na MF, ÚHOSu, MŽP… Až bude nalezena shoda, materiál bude předložen  
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na vládu a program bude vyhlášen - předpoklad do konce dubna 2016. Předpokládaná 
alokovaná částka programu (2,6 mld. Kč) bude uvolňována postupně v letech 2017 – 
2023). 
Žadatel o podporu z tohoto programu bude muset území brownfieldu sanovat, případně 
zregenerovat tak, aby bylo možné jeho budoucí využití ve prospěch rozvoje dané 
lokality. 
 
Bc. Karel Tichý, DiS. předložil informace také k vyhlášenému dotačnímu programu 
„Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“. 
V současné době je vyhlášena výzva Demolice budov v sociálně vyloučených 
lokalitách z programu Podpora revitalizace území (gesce MMR). Ukončení předkládání 
žádostí: 29. 4. 2016 
Program je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru 
sociálně vyloučenou lokalitu. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho 
plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. 
Odkaz: 
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-
Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2016 
Tento program řeší problém měst v rámci kraje a zároveň v rámci ČR. Z tohoto důvodu 
je zpracován systém bonifikací, aby strukturálně postižená města měla větší šanci  
na bodové ohodnocení žádostí. Bude potřeba doplnění dalších informací od obcí, které 
mají na svém území SVL. 
Doporučení – sledovat bonifikace a projekty na ně „napasovat“. 
Je řešena možnost dalšího dotačního podtitulu a to pro případ, že objekt k demolici 
(který přitom svým charakterem ohrožuje životy a zdraví občanů) je soukromým 
majetkem a pro jeho sanaci je tedy potřeba jej vykoupit.  
Diskutovalo se o tom, že některé obce nemají SVL, ale přesto mají vybydlené domy. K 
tomuto uvedla Ing. Šplíchalová, že ta podmínka obce s SVL byla zahrnuta hlavně pro 
ÚK a KK, aby mohly čerpat co nejvíce. 
Rozdíl mezi programem vyhlášeným MMR (demolice) a MPO (brownfieldy): 
MMR – řeší nepříznivý stav týkající se domů pro bydlení, které svým charakterem 
ohrožují lokalitu, v níž se nachází. Žádat mohou obce, které mají na svém území 
sociálně vyloučenou lokalitu dle tzv. Gabalovy studie. 
MPO – v rámci regenerace brownfield se naopak jako zásadní jeví potenciál budoucího 
využití daného území / objektu pro vznik nových pracovních míst. 
 
Ing. Veverková informovala, že Bezpečnostní rada státu vydala požadavek na znovu 
posouzení silnice č. 27 mezi Mostem a Litvínovem. 
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Přítomní byli požádáni o kontrolu kontaktních údajů a doplnění jmen a kontaktů 
náhradníků. 
 
 
 
Na závěr vedoucí PS Ing. Svoboda poděkoval za účast a diskuzi. 
 
 
 
 
 
Zápis zpracovala: Mgr. Martina Pražáková 
Dne: 7. 4. 2016 
 
 
Přílohy: 
- Program zasedání 
- Prezenční listina 
- Dotaz – Bariéry PS 


