
 

 

 

ZÁPIS z jednání  

PS Cirkulární – mini tým 

18/05/2022    13:00 – 14:30   Divadelní 105/3, Plzeň (ÚKEP) 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ ŘÍDILA 

Veronika Syrovátková, tematický koordinátor ITI, ÚKEP  

PŘÍTOMNI 

dle prezenční listiny 

 

 

PROGRAM 

V rámci jednání byly posuzovány projektové záměry obdržené ve výzvě nositele: 

• č. 18 PODPORA PŘECHODU NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (ve vazbě na OPŽP SC 1.5) 

 

ÚVOD 

Tematický koordinátor: 

• seznámil členy s administrativním procesem PS 

• shrnul nejdůležitější informace v oblasti přípravy a realizace ITI výzvy 

• představil projektové záměry 

 

OBDRŽENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY 

Č. Název projektu Žadatel 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Předpokládané 
náklady projektu 

Stav 
připravenosti 

1 

Revitalizace a 
rozšíření sběrného 
dvora v ul. Edvarda 
Beneše, Plzeň 

Statutární 
město 
Plzeň 

2023 2024 50 000 000 Kč  
Projekt připraven k 
realizaci 

2 

Realizace 
separačních bodů 
na území města 
Plzně 

Statutární 
město 
Plzeň 

2022 2029 28 000 000 Kč  

Projekt se 
připravuje po 
administrativní 
stránce 

3 
Třídící centrum v ul. 
Vejprnická, Plzeň 

Čistá 
Plzeň, 
s.r.o. 

2026 2028 156 000 000 Kč  Projektová idea 

4 
Realizace nového 
sběrného dvora v ul. 
Úněšovská, Plzeň 

Statutární 
město 
Plzeň 

2025 2026 60 000 000 Kč  Projektová idea 

5 

Revitalizace s 
rozšíření sběrného 
dvora v ul. Jateční, 
Plzeň 

Statutární 
město 
Plzeň 

2027 2028 60 000 000 Kč  Projektová idea 

6 
Realizace nového 
sběrného dvora v ul. 
Vejprnická, Plzeň 

Statutární 
město 
Plzeň 

2026 2027 60 000 000 Kč  Projektová idea 



 

 

7 
Realizace střepiště 
a kompostárny, 
Plzeň 

Statutární 
město 
Plzeň 

2024 2025 10 000 000 Kč  Projektová idea 

        424 000 000 Kč    

 

PŘIPOMÍNKY 

Záměry byly odborně posouzeny z hlediska jejich souladu se Strategií Plzeňské aglomerace 2021+ 

(dále také SPA21+) a danou výzvou. 

Pí. Šlajsová upozornila na svůj případný střet zájmu u projektu Revitalizace a rozšíření sběrného dvora 

v ul. Edvarda Beneše, Plzeň. Vzhledem k tomu, že na úrovni pracovních skupin však nedochází 

k rozhodovacím úkonům (úkonům majícím vliv na práva a povinnosti účastníků/žadatelů), naopak je 

uplatňován princip partnerství, je střet zájmů na úrovni PS vyloučen z povahy věci (viz bod 

2.8. Jednacího řádu PS SPA 21+, dostupný zde).  

Projekt Revitalizace a rozšíření sběrného dvora v ul. Edvarda Beneše, Plzeň bude dotázán k upřesnění 

žadatele, neboť přestože je jako žadatel uvedeno Statutární město Plzeň, vlastníkem dotčeného 

pozemku je partner projektu Čistá Plzeň, s.r.o.  

 DOPLNĚNÍ PO VÝZVĚ: Žadatelem bude Statutární město Plzeň, Čistá Plzeň vydá souhlas se 

stavbou podle §184 a) stavebního zákona 183/2006 Sb. 

Projekt Realizace separačních bodů na území města Plzně bude vyzván k odůvodnění 

předpokládaných nákladů, které se z hlediska podstaty projektu a jeho stručného popisu jeví pracovní 

skupině nadhodnocené. Nicméně se jedná o projekt komplexní, strategický. PS doporučuje urychlení 

realizace a etapizaci.  

 DOPLNĚNÍ PO VÝZVĚ: Jedná se o odborný odhad. 

Projekt Realizace střepiště a kompostárny, Plzeň bude vyzván k doplnění informací. Předpokládaná 

výše nákladů se jeví PS jako podhodnocená. Dále PS doporučuje žadateli ke zvážení, zda střepiště 

nezařadit do projektu Revitalizace a rozšíření sběrného dvora v ul. Jateční, Plzeň a to z prostorových 

důvodů. Dále PS upozorňuje, že v případě kompostárny je možné uvažovat s podporou v případě, 

že technologie bude využívat kaly z ČOV (viz aktuálně známé podmínky ŘO OPŽP v dokumentu 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory, verze 01, platnost od 22/4/2022).  

 DOPLNĚNÍ PO VÝZVĚ: Náklady budou upřesněny po vyhotovení rozpočtu v rámci 

projektového dokumentace. Střepiště je s kompostárnou koncipováno společně z důvodu společného 

využití techniky a obsluhy. Prostorově se jak kompostárna, tak střepiště na SD Jateční nevejdou, viz 

Q100 + AZZU. Žadatel si je podmínky kalů z ČOV vědom i nemožnosti podpory v případě absence. 

Projekt Revitalizace a rozšíření sběrného dvora v ul. Jateční, Plzeň se PS jeví jako oprávněný, a to 

z hlediska vytíženosti tohoto sběrného dvora. 

U projektu Třídící centrum v ul. Vejprnická, Plzeň panuje mezi PS shoda na tom, že budoucnost tohoto 

centra je v současné chvíli nejasná, neboť do hry vstupuje otázka zavedení zálohovaných plastových 

nápojových obalů.  

PS nad rámec posuzování projektových záměrů zdůrazňuje nutnost nalezení koncových zařízení pro 

využívání a zpracování odpadu v území.  

 

ZÁVĚR 

PS došla ke konsenzu, že: 

- k doplnění informací budou vyzváni žadatelé projektových záměrů:  

o Revitalizace a rozšíření sběrného dvora v ul. Edvarda Beneše, Plzeň 

o Realizace separačních bodů na území města Plzně 

https://iti-plzen.cz/uploads/Strategie%202021%2B/SPA21_v2_122021_FINAL.pdf
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2022/04/22/1650627960_Pr%C5%BDaP21+_n%C3%A1vrh.pdf


 

 

o Realizace střepiště a kompostárny 

Žadatel doplnil informace dne 24/5/2022, přičemž tyto neměly vliv na již provedené posouzení 

projektových záměrů. 

- níže uvedené projekty splňují obecná kritéria přijatelnosti a soulad se SPA21+ a PS doporučuje 

Řídicímu výboru jejich zařazení na seznam strategických projektů ITI v následujícím pořadí:  

o Revitalizace s rozšíření sběrného dvora v ul. Edvarda Beneše, Plzeň 

o Realizace separačních bodů na území města Plzně 

o Revitalizace s rozšíření sběrného dvora v ul. Jateční, Plzeň 

o Realizace nového sběrného dvora v ul. Úněšovská, Plzeň 

o Realizace nového sběrného dvora v ul. Vejprnická, Plzeň 

o Realizace střepiště a kompostárny, Plzeň 

o Třídící centrum v ul. Vejprnická, Plzeň 

 

 

ZAPSALA 

V Plzni dne 24/5/2022    Veronika Syrovátková, tematický koordinátor ITI 

 




