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Markéta Kubičková, Veronika Syrovátková, Erich Beneš, Martin Babuška, Eva Velebná 

Brejchová, Jiřina Koppová 

Tomáš Benedikt; Jan Šneberk; Jan Hakl; Milan Edl; Jan Štěpán; Václav Kubernát; Marek 

Křivda, Jan Wiesner 

 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Markéta Kubičková 

Funkce a účel PS 

ITI 2014-2020 vs. 2021-2027 

Harmonogram přípravy Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ 

Představení integrovaných řešení ITI 

 

DOTAZY 

Václav Kubernát 

Jak došlo ke sběru projektových záměrů? 

Martin Babuška 

PK, RRA, jednotlivé obce apod.  

Václav Kubernát 

Nebyl jsem zahrnut do zjišťování absorpční kapacity území; pokud bychom měli nějaké 

projekty, tak dodáme. 

Martin Babuška 

Určitě, pokud máte. 

Křivda, Wiesner (Přeštice) 

Kolegyně posílala projekty, proběhlo nějaké síto?  

Erich Beneš 

Tříděni neproběhlo. 

Václav Kubernát 

Přeštice mají v tabulce 9 projektů. 

 



 

 

 

PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 

Markéta Kubičková 

K tabulce projektových záměrů: 

- je projekt aktuální? 

- je reálný?  

- uvažuje se o něm?  

- jedná se o něm?  

- jsou navržené finance relevantní? 

- DŮLEŽITÉ: jak je to s fází připravenosti projektů? 

- kdo je kontaktní osoba? 

 

Strategický projekt Budovy 

Martin Babuška 

Stručně popsal projekty, dotazy žádné.  

 

Strategický projekt Energie 

Martin Babuška 

Výzva na Milana Edla, jestli má nějaké detaily k projektům ZČU.  

Milan Edl 

Detailně moc neví, obrátit se na Petra Kavalíře. I co se týče financí. 

 

Nikdo další nemá připomínky.  

Martin Babuška  

Připomínka k projektu CO2Save a Podpoře bateriových systémů (…), aby byly zařazeny do 

Strategického projektu Energie. 

 

Strategický projekty Digitalizace 

Martin Babuška 

Hovoří o metropolitním dispečinku. 

Erich Beneš 

Nejen pro město, ale pro celou aglomeraci. 

Martin Babuška 

Jedná se o velký projekt, který je obalen dalšími nástroji, které jsou uvedeny ve strategickém 

projektu Digitální nástroje. 



 

 

Tomáš Benedikt 

Za SIT nemohl okomentovat, neboť se SIT metropolitního dispečinku účastní, hlavním 

nositelem jsou PMDP. V gesci SIT jsou návazné projekty. 

Martin Babuška 

Jedná se o systém, který zasahuje do všech měst. Pokud se budou chtít zapojit. 

 

 

 

Strategický projekt Digitální nástroje 

Martin Babuška 

Rozvádí dílčí projekty Metropolitního dispečinku. 

Markéta Kubičková 

Vyzývá Tomáše Benedikta, jestli by se mohl vyjádřit k jednotlivým projektům, u nichž je 

žadatelem SIT. Zda vidí např. uvedené částky u jednotlivých projektů reálně?  

Tomáš Benedikt 

Nemůže v danou chvíli vyvrátit ani potvrdit, ale informace aktualizuje případně mailem. 

Nicméně termíny, které tam jsou uvedeny jsou reálně.  

Digitální dvojče již probíhá v rámci Horizon 2020. 

Martin Babuška 

Domlouvá detailnější jednání a doplnění posléze. 

Tomáš Benedikt 

Souhasí. 

 

Další připomínky nejsou.  

 

Strategický projekt Reverzní logistika 

Martin Babuška 

Střednědobý plán Čisté Plzně, je to v souladu s tím, co je uvedeno v tabulce?  

Jan Šneberk 

Problém se spojením. 

Křivda, Wiesner (Přeštice) 

Tato oblast nás zajímá, máme projekty a myšlenky. 

Martin Babuška 



 

 

Samozřejmě, dodejte. Některé věci můžeme dělat společně, některé separátně.  

Markéta Kubičková 

Tato myšlenka prezentována OPŽP, byla akceptována, je to pro ně cesta kterou se chtějí 

vydat. Finanční podpora bude a pokud budeme připraveni, snad se nám podaří zafinancovat 

velkou část. 

Martin Babuška 

Navrhuje společnou schůzku s Čistou Plzní, aby se dala dohromady nějaká koncepce.  

Křivda, Wiesner (Přeštice) 

Souhlasí. 

 

Strategický projekt Lokální zdroje 

Jediný projekt zde slouží k využití místních dodavatelů. 

Nejsou připomínky.  

 

Martin Babuška  

Tento seznam je stále živý dokument, budete-li mít projekty a budou-li spadat do cílů 

Strategie, rádi je připojíme na seznam.  

Markéta Kubičková 

Apeluje na doplnění informací do seznamu v co nejkratší čas, aby byla strategie plzeňské 

aglomerace 2021+ kompletní a my mohli operovat s informacemi. 

Erich Beneš 

Potřebujeme kvalitní připravené projekty, které mají hodnotu a dávají smysl. 

 

Dotazy 

Václav Kubernát 

Dotaz na fungování dalších pracovních skupin. 

Markéta Kubičková 

Dnes dopoledne proběhla PS Voda, zítra proběhne PS Společnost a PS Území. Jsou to 

první jednání takto složených PS.  

Václav Kubernát  

Je možné mít informace? Přizvání?  

Markéta Kubičková 

Pokud máte zájem, určitě není s přizváním problém. Zašleme link.  

Václav Kubernát  



 

 

Někde chyby v částkách (řádek 166-176). 

 

Markéta Kubičková 

Výzva na účastníky, jestli je napadá někdo další, kdo by byl vhodný účastník této PS. 

 

Závěr 

Markéta Kubičková 

Informace o dalším postupu. 

Další schůzku PS uvažujeme zhruba za měsíc. Aktuálně se čeká na informace od 

operačních programů ohledně alokací pro jednotlivé integrované nástroje (ITI a CLLD). 

Zatím je přístup takový, že vznikne dohoda mezi městy, ohledně rozdělení alokace, přičemž 

v tomto období je 13 ITI. Znamená to, že musíme být připraveni, musíme mít připraveny 

informace pro argumentaci ohledně výše alokace pro Plzeňskou aglomeraci. 

Půjde email se zápisem a tabulkou, kde prosíme o doplnění a opravy.  

Poděkování.  

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

ITI Integrované územní investice 

PA Plzeňská aglomerace 

PK Plzeňský kraj 

RRA Regionální rozvojová agentura 

OPŽP Operační program Životní prostředí  

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj 

 

 


