
Zápis z jednání Pracovní skupiny infrastruktura RSK 

 

Termín: 28. 7. 2015, 9,00 – 9,50 

Přítomni: Petr Liška, Bohumír Jasanský, Marie Cimrová, Jitka Nová, Věra Nechybová, Jiří Starý, Josef 
Svoboda,  

Program jednání:  Možnosti koordinace projektů v rámci územní dimenze 

Program jednání tematicky navázal na poslední jednání, kde byla problematika koordinace projektů 
otevřena. Cílem koordinace není „předvýběr“ projektů, ale společným řešením (spojením, navázáním 
na sebe) dosáhnout vyšších pozitivních výsledků a dopadů. 

Pro koordinaci projektů je třeba: 

- navrhnout věcné řešení koordinace a způsobu jejího zajištění 

- akceptování způsobu koordinace nositeli projektů 

- aby podmínky vyhlašovaných výzev umožnily koordinaci projektů  

J. Svoboda informoval o koordinační úloze HZS projektů vybavení hasičských sborů, kdy HZS ÚK zatím 
chystá jen vydávat potvrzení o realizaci projektů v území ORP, uvedených v příloze č. 5 IROP. Bylo 
dohodnuto, že na příštím jednání by mohl dát podrobnější informace místostarosta Litoměřic P. 
Grund, případně bude pozván na jednání pracovní skupiny zástupce HZS Ústeckého kraje k diskuzi o 
způsobu koordinace. 

Cyklodoprava – odbor regionálního rozvoje pořídil generel sítě cyklotras v Ústeckém kraji, který by se 
mohl stát základem koordinace projektů cyklostezek. V současné době se zpracovává aktualizace 
dokumentu, která bude prostřednictvím destinačních agentur projednána s obcemi a dalšími 
zájmovými skupinami. Koordinace projektů podle tohoto dokumentu by měla přinést vyšší využití 
realizovaných projektů, vznik lepších podmínek pro rozvoj podnikání podél stezek.   

Odpadové hospodářství – koordinace by mohla spočívat v hledání společných řešení více obcí pro 
snížení nákladů na zpracování a likvidaci odpadů. J. Starý informoval, že se pokusili o koordinaci 
odpadového hospodářství v rámci ITI Ústecko chomutovské aglomerace, ale tato snaha se nedobrala 
k pozitivnímu výsledku. Byl uveden námět řešit koordinaci velkých měst a jejich spádového území. 

Preventivní protizáplavová území – je třeba řešit komplex opatření v krajině od rozvodí po vodní tok 
s cílem udržení vody v krajině, resp. zabránit jejímu rychlému odtoku, který způsobuje škody na 
stavbách i krajině. Jako základ je ovšem nejprve území kraje rozdělit na tato dílčí funkční území. J. 
Svoboda zjistí na odboru životního prostředí, jaké podklady jsou již k dispozici. Toto téma je i 
propojeno s tématem vodohospodářské infrastruktury – ochranou a rozšiřováním místních zdrojů 
pitné vody. 

Sociální péče – široká oblast od péče poskytované prostřednictvím velkých zařízení, přes menší místní 
zařízení (typu hospiců, apod.) až po domácí péči. Tady je třeba postupovat společně s pracovní 
skupinou pro zaměstnanost (podpora měkkých aktivit prostřednictvím OPZ).  

 

Zapsal: Josef Svoboda, ORR 


