
 
 

  

Statut Řídicího výboru Strategie Plzeňské aglomerace 

Preambule 

 
1. Nástroj integrovaných územních investic (dále jen ITI) se stal v programovém období 2014 – 2020 

impulsem pro nastavení dlouhodobé spolupráce mezi Plzní a okolními městy a obcemi. 

V programovém období 2021 - 2027 bude pokračovat spolupráce v zásadních rozvojových tématech 

na úrovni Plzeňské aglomerace, která přináší kladné efekty zejména v koordinaci rozvojových 

projektů a provázání jejich dopadů.  

 

2. Plzeňská aglomerace zpracuje pod koordinací města Plzně (pověřeného touto rolí na základě zákona 

o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb.), integrovanou strategii pro území celé aglomerace. 

Strategie Plzeňské aglomerace je zpracována v souladu se Strategií regionálního rozvoje České 

republiky 2021+, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních 

plánů v programovém období 2021 - 2027 a na základě partnerského přístupu.  

  
 

Článek I 

Vymezení pojmů 

1.1 Strategie Plzeňské aglomerace (dále jen Strategie PA) – dokument vyhodnocující problémy a potenciál 

vymezeného území a navrhující jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření a integrovaných řešení 

financovaných z různých zdrojů (včetně využití nástroje integrovaných územních investic - dále jen ITI). 

 

1.2 Integrované řešení - soubor jednoho či více strategických projektů. Strategickým projektem se rozumí: 

a) projekt unikátní (jedinečný, nezastupitelný v území);  

b) projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném území a/nebo tématem; 

c) síťový projekt (projekt provázaný s jiným projektem nebo více projekty tematicky a uvedený ve 

Strategii jako součást integrovaného řešení).  

 

1.3 Nositel Strategie PA – subjekt zajišťující přípravu, zpracování, realizaci, monitoring a evaluaci Strategie 

PA. Nositel zodpovídá ze naplňování principu partnerství a koordinaci aktivit relevantních aktérů v území 

plzeňské aglomerace. Nositelem Strategie je statutární město Plzeň.  

1.4 Řídicí výbor – je odpovědný vůči nositeli za řádný průběh realizace Strategie PA a vydává doporučení 

nositeli, orgánům samospráv a statutárním orgánům partnerů zapojených do realizace Strategie PA 

1.5 Manažer – osoba jmenovaná Nositelem Strategie PA k zajištění organizačního a administrativního 

zázemí pro přípravu a realizaci Strategie PA. Manažer je koordinačním a výkonným orgánem Řídícího 

výboru, zajišťuje komunikaci s obcemi, relevantními partnery a s veřejností v Plzeňské aglomeraci. 

 

 



 
 

  

Článek II 

Předmět činnosti/působnost Řídicího výboru 

2.1 Řídící výbor projednává a schvaluje Strategii PA a její změny, včetně dlouhodobých priorit a strategických 

rozvojových projektů PA.  

2.2 Řídicí výbor rozhoduje o souladu projektových záměrů se Strategií PA, schvaluje kritéria pro posouzení 

souladu záměrů se Strategií PA. 

2.3 Řídící výbor ustavuje pracovní skupiny z řad relevantních odborníků jako poradní a konzultační platformy 

pro odborné posouzení projektových záměrů vhodných pro naplňování cílů Strategie PA. Složení 

pracovních skupin schvaluje Řídicí výbor na návrh manažera. Řídící výbor schvaluje Statut a složení 

Pracovní skupiny. Řídící výbor schvaluje Jednací řád Řídícího výboru. 

2.4 Řídicí výbor vydává doporučení orgánům samospráv a statutárním orgánům zapojených partnerů týkající 

se realizace Strategie PA. 

2.5 Řídící výbor plní další úkoly stanovené právními předpisy a metodikami či jinými dokumenty vydávanými 

Ministerstvem pro místní rozvoj. 

 

Článek III 

Složení Řídícího výboru 

3.1 Řídicí výbor je vytvořen v souladu s naplňováním principu partnerství, jsou zastoupeny subjekty, které 

mají vztah k hlavním tématům řešeným v Integrované strategii Plzeňské aglomerace. 

3.2 Řídicí výbor se skládá z 16 členů s hlasovacím právem a 1 stálého hosta bez hlasovacího práva. 

3.3 Předsedou Řídicího výboru je zástupce nositele Strategie PA, kterého jmenuje Rada města Plzně z níže 

uvedených členů Řídicího výboru. 

3.4 Členy Řídicího výboru jsou níže uvedené osoby a zástupci níže uvedených institucí: 

− Primátor města Plzně - předseda 

− První náměstek primátora města Plzně  

− ředitel Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně 

− ředitel Technického úřadu Magistrátu města Plzně  

− ředitel Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně  

− 1 zástupce Plzeňského kraje  

− 1 zástupce Západočeské univerzity v Plzni  

− 1 zástupce Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje  

− 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO)- koordinátor NRZP Plzeňského 

kraje 

− 1 zástupce Platformy RIS 3 – manažer 

− 1 zástupce ORP Rokycany 

− 1 zástupce ORP Blovice 

− 1 zástupce ORP Stod 

− 1 zástupce ORP Přeštice 

− 1 zástupce ORP Nýřany 



 
 

  

− 1 zástupce města Kaznějov 

 

Stálý host bez hlasovacího práva: 

− Zástupce Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p. o./Manažer 

 

Článek IV 

Jednací řád 

4.1 Způsob jednání a rozhodování Řídicího výboru je upraven Jednacím řádem Řídicího výboru, který 
schvaluje Řídicí výbor na svém prvním zasedání.  

 

Článek V 

Závěrečná ustanovení 

5.1 Statut Řídícího výboru schvaluje Rada města Plzně. Změny statutu se provádějí formou dodatku statutu, 
který schvaluje Rada města Plzně. 

5.2 Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Radou města Plzně. 

5.3 Tento statut byl schválen Radou města Plzně dne 20. 9. 2021 usnesením č. 884.  

 


