
 
 

Zápis 1. jednání Řídicího výboru Plzeňské aglomerace 2021+ 

a zároveň 
25. jednání Řídicího výboru ITI Plzeňské metropolitní oblasti 2014+ 

 

Datum konání: 15. 9. 2021 od 13,00 h  

Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice, sál L. Pika, 2. patro) 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Průběh jednání řídil ing. Beneš, ředitel ÚKEP p. o.  

 
1. Informace k ukončení programového období 2014 – 2020:  

Ing. Jindrová – přehled čerpání alokací podle OP, téměř 100 % čerpáme z IROP, OPD, OPVVV, 
OPŽP. Nižší čerpání u OP Zaměstnanost a OP PIK. V případě OPZ byly nositelem přijaty a posouzeny 
záměry značně převyšující alokaci, ale při hodnocení žádostí o dotace byly projekty často 
neúspěšné a byly vyřazeny. Nový OPZ+ má specifické podmínky pro administraci integrovaných 
projektů (odlišné od ostatních OP) a všechny záměry bude nutné před podáním detailně 
konzultovat 
Ing. Beneš: OP PIK do nového období přejmenován na OP TAK, soustředíme se na VTP a inovace. 
  

2. Vyhodnocení výzvy nositele ITI č. 57 – bezemisní vozidla 
Přijat 1 záměr od PMDP a.s. na nákup 2 trolejbusů, ŘV byl informován o výsledku jednání pracovní 
skupiny Mobilita. 
Hlasování – přítomno 11 členů ŘV: 
Souhlasím – 9 
Nesouhlasím – 0 
Zdržuji se hlasování (střet zájmů) – 2 
Konstatován soulad PZ se Strategií ITI. 

 

3. Představení časového harmonogramu a implementace Strategie Plzeňské aglomerace 21+ (interní 

postupy) 

Implementační část – bude zpracována dle MP INRAP, předpokládáme schválení definitivní verze 

metodiky na MMR do konce září. Nebude nutné dělat SEA. 

Ing. Beneš – aktuálně jsou k dispozici texty operačních programů, ale nejsou prováděcí dokumenty, 

takže ještě neznáme přesné podmínky pro žadatele. Volby na začátku října mohou procesy ještě 

zpozdit. 

Předpokládáme dokončení koncepční části SPA do 12/2021.  

Nové vymezení území pro Plzeňskou aglomeraci: Plasy již nemají zastoupení v ŘV, nové území bylo 

vytyčeno dle metodik MMR a vliv měl také fakt, že menší obce v okolí Plas se více orientují na 

Plzeň (dojížďka za prací a do škol) než na Plasy. Nově jsou do území PA zahrnuté Nečtiny. 

  

4. Statut a Jednací řád ŘV 

Statut předložen do RMP 20. 9. 2021 ke schválení. 

Byl představen návrh Jednacího řádu, který je obdobný jako v minulém ŘV. Nově je pro žadatele 

upravena možnost odvolání proti rozhodnutí ŘV (toto se v minulém období neřešilo). 

Jednací řád bude rozeslán členům ŘV do konce září 2021 ke schválení hlasováním per-rollam. 

Představen návrh Etického kodexu člena ŘV. 



 
 

 

5. Akční plány aneb výběr strategických projektů 

V novém období již nebude fungovat Zprostředkující subjekt ITI (hodnotil projekty) a o to větší 

váhu bude mít hodnocení záměrů v pracovních skupinách a ŘV. 

R. Zelenka – dotaz, zda budou členové ŘV hodnotit, bodovat záměry?  

Ing. Beneš – ŘV bude schvalovat kritéria pro hodnocení, ale není vyloučeno, že potom bude 

rozhodovat časové hledisko, tedy pořadí podání žádosti. Takto bylo např. u OP VVV. Důraz bude 

kladen na transparentnost výběru projektů.  

Mgr. Trylčová – dotaz na výši alokace pro aglomeraci. 

Předpokládáme, že budou k dispozici asi 4 mld., jednotlivé OP budou rezervovat pro plzeňskou 

aglomeraci přibližně následující alokace. 

IROP 2 mld. 

OPD 600 mil. 

OPŽP 300 mil. 

OPTAK 700 mil. (pouze SC 1.1) 

OPJAK 2,6 mld. (pro všechna města ITI, zatím není rozděleno) 

OPZ+ 150 mil. 

Uvedené alokace jsou pouze orientační, probíhají jednání s OP, také je možná „výměna“ mezi 

městy ITI. Přesné výše alokací budou uvedené v akceptačních dopisech. 

 

Diskuze: 

Ing. Beneš – minulé programové období fakticky začalo až o 3 roky později, tedy 2017 místo 2014. 

Nyní je situace ovlivněna i Národním plánem obnovy, který se musí čerpat nejpozději do 2026. 

Rizika pro přípravu projektů představuje také nový stavební zákon. Neznáme zatím přesné 

podmínky uznatelnosti výdajů dle OP.  

V IROPu zůstává větší část upravena stejně jako ve 2014 -20, přibližně 20% alokace IROPu půjde na 

e-government. Podmínky pro dotace na veřejná prostranství se teprve tvoří, nevíme přesně co 

bude považováno za modrozelené (vsakování, % zelených ploch atd.) 

Rizikem je také fakt, že projekt zařazený do ITI nemůže žádat do individuálních výzev.  

Mgr. Trylčová – existuje seznam obcí v aglomeraci? Ano, mapka a seznam obcí je uveden na 

www.iti-plzen.cz 

R. Zelenka – upozornil na možné překryvy mezi MAS a SPA, zejména u škol. 

Ing. Beneš – MAS mají v IROPu vlastní vyčleněnou alokaci, MŠMT bude zase používat šablony. 

Ing. Kubernát – provazba mezi CLLD a ITI, projekty MAS jsou menší, bude dáno finanční alokací  

 

Ing. Beneš apelovat na včasnou přípravu zejména stavebních projektů. Představil novou územní 

koordinátorku pro ITI – Ing. Jana Terčová. 

 

Mgr. Šašek – podmínky podpory pro veřejná prostranství? Výše alokace přibližně 460 mil., ale 

neznáme detaily a pro přípravu projektů je to zásadní.  

Mgr. Šimlová – sportoviště pro veřejnost v rámci revitalizace veřejného prostranství? IROP bude 

podporovat sportoviště u škol, která musí být také přístupná veřejnosti. U veřejných prostranství 

zatím neznáme podmínky dotace. 

Ing. Beneš – do konce září by měly OP znát zhruba podmínky, projekty budeme konzultovat. 

http://www.iti-plzen.cz/


 
 

Mgr. Trylčová – dotaz na pracovní skupiny? V rámci tvorby strategie máme 4 PS, v době realizace 

předpokládáme využití stejných PS.  

Zapsala: Eva Jindrová, ÚKEP 

V Plzni dne 17. 9. 2021 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Prezentace 




