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ZÁPIS  

ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY INFRASTRUKTURA   
PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE, 

 
 
které se konalo dne 28. 6. 2016 v době od 12:30 do 14:30 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. 12:30 – 13:30 Aktualizace aktivit RAP 

2. 13:30 – 14:00 Hodnocení významu aktivit Akčního plánu Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2014 – 2020 pro rozvoj Ústeckého kraje 

3. 14:00 – 14:30 Různé 

 
 
Vedoucí pracovní skupiny Ing. Josef Svoboda zahájil zasedání pracovní skupiny 
přivítáním přítomných členů a hostů. 
 
 
 
Bod č. 1 Aktualizace aktivit RAP 
 
Ing. Svoboda informoval o aktualizaci Regionálního akčního plánu ÚK a o jeho využití 
jednak jako podkladu pro vyhodnocení Strategie regionálního rozvoje ČR a dále jako 
podkladu pro řídící orgány operačních programů pro ověřování absorpční kapacity, 
připravenosti na výzvy,…..atd. 
 
Přítomní byli informováni o proběhlém sběru projektů od různých subjektů v kraji přes 
aplikaci RAP, která je umístěna na stránkách RSK ÚK http://rskuk.cz/. Na základě 
tohoto sběru a zaktualizovaných loňských projektů byly definovány aktivity RAP  
a jejich vazby na Operační programy, na SRR ČR a na krajské strategické dokumenty. 
  
Součástí RAP je také financování (absorpční připravenost), naopak oproti loňskému 
roku nejsou vyžadovány indikátory RAP. 
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Dále Ing. Svoboda hovořil o složitosti v oblasti financí, nositel je mnohdy nucen 
finance upravit dle výzvy a dalších např. specifických pravidel a uznatelných nákladů.  
Ing. Prošková doplnila, že RAP je jakýsi rámec, který mapuje absorpční kapacitu ÚK, 
neznamená to tedy, že projekty vložené do aplikace RAP, mají automaticky „zelenou“. 
Ing. Svoboda hovořil o tom, že je RAP pro nás také zpětnou vazbou, vidíme, v jaké 
oblasti je v ÚK malý zájem a zda je potřeba iniciovat nějaké aktivity k posílení zájmu  
v dané oblasti. 
 
Přítomní započali diskusi k nadefinovaným aktivitám RAP. Shodli se, že u IROP  
a OP ŽP vyhovují aktivity nadefinované v loňském roce. Bylo tedy potřeba doplnit 
aktivity pouze u OP D. Aktivity byly nadefinovány takto: 

1.   Výstavba a modernizace trolejbusových a tramvajových tratí  
2.   Rozvoj inteligentních dopravních systémů 

Ing. Svoboda zahájil diskusi nad projekty vloženými pod národní zdroje. Projekty 
roztřídil a vložil pod aktivity, které byly nadefinovány jednak v loňském roce a dále 
pod aktivity, které nově nadefinoval (jde o aktivity, které není možné financovat 
z ESIF).  
 
Ing. Nová informovala přítomné v této souvislosti o novém programu Ministerstva 
zemědělství na výstavbu, obnovu nebo odbahnění rybníků a programu Ministerstva 
vnitra na nákup dopravních automobilů a výstavbu nebo rekonstrukci požárních 
zbrojnic. 
 
Účastníci se shodli, že aktivity připravené panem Svobodou v tomto tvaru jsou 
vyhovující, pouze Ing. Nová navrhla rozšířit aktivity o dvě další: 
- Výstavba a rekonstrukce hasičských zbrojnic a vybavení SDH 
- Úpravy veřejných prostranství a zeleně v obcích 
Členové pracovní skupiny s návrhem na nové aktivity souhlasili. 
 
 
Bod č. 2 Hodnocení významu aktivit Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje 
ČR 2014 – 2020 pro rozvoj Ústeckého kraje 
 
Na úvod tohoto bloku připomenul Ing. Svoboda přítomným význam Strategie 
regionálního rozvoje ČR jednak při přípravě Dohody o partnerství a při přípravě 
Operačních programů na období 2014 – 2020 a také její význam pro regionální politiku 
a přípravu národních dotačních titulů. 
MMR každý rok provádí kontrolu toho, jak je SRR ČR naplňována a jak se kraje dívají 
na její nastavení. Proto nyní žádá zpětnou vazbu k nadefinování aktivit Akčního plánu 
SRR ČR a zhodnocení jejich významu pro jednotlivé kraje. Toto hodnocení bude nově 
součástí aktualizovaného RAP. 
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SRR je členěna do několika oblastí: 
- Rozvojová území 
- Stabilizovaná území 
- Periferní území 
- Oblast ŽP 

 
Ing. Svoboda vyzval přítomné k diskusi nad hodnocením jednotlivých aktivit a 
k případnému návrhu změny. 
 
Ing. Veverková navrhla vyřadit ze zdůvodnění hodnocení aktivity 1.4.1 Doplnění 
chybějící dopravní infrastruktury dostavbu dálnic D8, D7 a D6 a doplnit silnice I/13 a 
I/27. Dostavba zmiňovaných dálnic je totiž uvedena ve zdůvodnění hodnocení aktivity 
2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T) a rychlostních 
komunikací, která je označena jako prioritní pro ÚK. 
 
Ing. Veverková dále navrhla zvýšit hodnocení u aktivity 2.3.2 Zajištění bezpečnosti 
dodávek energií na hodnocení 5 – tedy prioritní a do zdůvodnění hodnocení doplnit 
zajištění bezpečnosti a potřebné kapacity dodávek elektrické energie pro Šluknovský 
výběžek. 
 
Ing. Veverková kvitovala ohodnocení revitalizací a rekultivací jako velmi významné a 
prioritní aktivity pro ÚK. 
 
Další diskuse se vedla kolem aktivity 6.3.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů 
energie ve vazbě na místní podmínky a limity v území, od původního návrhu doplnit do 
komentáře informaci, že další větrné elektrárny v Krušných horách nechceme, se 
nakonec upustilo. 
 
U aktivity 1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury navrhovali účastníci 
zdůvodnění hodnocení jako velmi významné aktivity. Ing. Nová zmiňovala chybějící 
internet v určitých venkovských oblastech, Ing. Veverková zase technickou 
infrastrukturu do rekultivovaných území po těžbě.  
 
Ing. Veverková navrhla využití zpracované „Strategie sucha“ pro zdůvodnění vysokého 
ohodnocení aktivity 7.1.3 Aktivity proti suchu. 
 
Pan Drašner navrhl zvýšit hodnocení u aktivity 3.2.3 Posilování místní identity, 
podpora rozvoje a fungování místní komunity na významnou, s čímž všichni přítomní 
souhlasili. 
 
Na závěr tohoto bloku se účastníci domluvili, že u aktivit 8.1.1 – 9.2.6 ponechají návrh 
Ing. Svobody na sloučení těchto aktivit do menšího počtu z důvodu jejich velké 
rozdrobenosti. 
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Bod č. 3 Různé 
Ing. Svoboda poděkoval všem přítomným za účast, poté již probíhala pouze neformální 
diskuse. 
 
 
 
 
 
 
Termín dalšího setkání nebyl určen. V případě potřeby budou členové informováni 
s dostatečným předstihem. 
 
 
 
 
 
 
Zápis zpracovala: Mgr. Martina Pražáková 
 
  
Dne: 7. 7. 2016 
 
 
 
 
 Přílohy: 
-  Program zasedání 
-  Prezenční listina 


