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Zápis ze setkání Tematické pracovní skupiny Životní 

prostředí a veřejná prostranství ze dne 28.6.2022 

 

Účastníci (online MS Teams): Iveta Habadová, Jiří Hauzer, Luděk Suchomel, Alena Cincibusová, Hana 

Čepičková, Jiří Janďourek, Josef Kucin, Jaroslav Křepel, Lukáš Pohanka, Jiří Křížek, Štěpánka Gaislerová, 

Jiří Onderka, Jiří Křížek, Jiří Louda, Karolína Šimonová 

Hosté: Pavlína Tvrdíková, Barbara Steinzová, Monika Kumstová 

 

1. Úvodní slovo manažerky ITI 
 

Mgr. Steinzová představila účel setkání a vyzvala předkladatele k stručnému představení projektových 

záměrů.  

Informovala o pravidlech IROP, kdy na základě požadavku Evropské komise se projekty financovatelné 

z IROP výrazně překrývají s projekty financovanými z OPŽP (požadavek na více modrozelené 

infrastruktury). Současně limit způsobilosti na šedou infrastrukturu činí 10 %. V následujícím půlroku 

se bude vyjednávat, co všechno do modrozelené infrastruktury patří. 

Dále informovala o pravděpodobném schválení specifických pravidel IROP monitorovacím výborem 

v polovině července. Členové pracovní skupiny již obdrželi pracovní verzi kritérií, ze kterých je zřejmé, 

že všechny projekty týkající se veřejných prostranství musí mít studii založenou na architektonické či 

urbanistické soutěži, případně územní studii, což může být pro menší obce limitující, nicméně toto 

pravidlo není třeba dodržet u projektů podaných v rámci MAS. Další kritérium je, že všechny projekty 

musí získat souhlasné stanovisko od AOPK, je tedy nutné s agenturou projekty konzultovat, lze již nyní, 

ideálně po schválení specifických pravidel IROP (kdy bude známá výše způsobilých výdajů projektů). 

Z toho důvodu nyní projekty nebudou hodnoceny, nýbrž po schválení specifických pravidel proběhne 

další kolo výběru projektů do ITI. Výzvy pro ITI jsou naplánovány na jaro roku 2023.  

 

2. Představení projektových záměrů 
 

a) Žadatel: Statutární město Jablonec nad Nisou 

Mgr. Habadová představila projektové záměry města (dva v oblasti životního prostředí a dva v oblasti 

veřejných prostranství): 

Projekt: Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou 

Předmětem projektu jsou vegetační úpravy stávající zeleně, opravy, ošetření a nasvětlení výtvarných 

prvků, vybudování cyklostezky, atd.  

Předpokládané náklady: 50 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 42,5 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2024 - 2025 

Uvažuje se architektonická soutěž. 
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Projekt: Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3. etapa 

Předmětem projektu je revitalizace sídliště, konkrétně ulice Skelná, včetně veřejné zeleně, navýšení 

počtu parkovacích míst, vybudování kontejnerových stání a rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Předpokládané náklady: 20 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 17 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 – 2024 

 

Projekty do OPŽP: 

Projekt: Nemocnice Jablonec nad Nisou – zateplení a výměna oken pavilonu chirurgie 

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy B02, plánuje se rekonstrukce střechy, 

výměna nevyhovujících hliníkových oken a zateplení obvodového pláště pavilonu a instalace 

venkovních žaluzií.  

Předpokládané náklady: 40 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 34 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2024 - 2025 

 

Projekt: Lesopark Kokonín v Jablonci nad Nisou 

Předmětem projektu je vybudování pěšin, altánu, vodní nádrže, obnova Schindlerova pramene a 

studánky, úprava zeleně, instalace infotabule a dalšího mobiliáře.  

Předpokládané náklady: 30 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 25,5 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2026 - 2027 

 

Mgr. Steinzová doplnila, že u OPŽP chtějí vidět větší projekty strategického významu a ve vysoké fázi 

připravenosti, MŽP si ze seznamu projektů vybere samo. Nicméně finančních prostředků pro tuto oblast 

je dostatek a MŽP informovalo, že podpořen bude každý dobrý projekt (tedy co nebude podpořeno 

z mechanismu ITI, půjde jinou cestou). 

Mgr. Steinzová: proběhla již konzultace na AOPK u projektů týkajících se VP? 

Mgr. Habadová: dosud nikoliv, ale je to v plánu.  

 

b) Žadatel: městský obvod Vratislavice 

L. Pohanka představil tři projektové záměry: 

Projekt: Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho ve Vratislavicích nad Nisou 

Předmětem projektu je dle architektonické studie řešení s ohledem na přilehlé prostory bez rušivého 

zásahu do okolního prostředí, stavba navazuje na stávající dopravní infrastrukturu a zpřístupňuje okolí 

Nisy širšímu spektru uživatelů, dojde k zapojení prostoru do modrozelené infrastruktury, vybudování 

městského veřejného prostoru s max. rozlohou zelených ploch a zpřístupnění řeky v kontextu 

řešeného území.  
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Předpokládané náklady: 85 000 000 Kč (odhadovaná výše dotace: 72 250 000 Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 

 

c) Statutární město Liberec 

Ing. arch. Ing. Janďourek představil projektové záměry za statutární město Liberec: 

 

Projekt: Revitalizace Liberecké přehrady – Central park 

Předmětem projektu je revitalizace cestní sítě, obnova a revitalizace pláže, výstavba mol, obnova 

mobiliáře a VO, výstavba drobných staveb – altány, vyhlídky. 

Předpokládané náklady: 40 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 34 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 - 2025 

 

Projekt: Revitalizace levého břehu Nisy – Rybníček 

Předmětem projektu je revitalizace zelených ploch a okolí Lužické Nisy v blízkosti budovy krajského 

úřadu Libereckého kraje, do projektu je zahrnuta celá plocha parku Na Rybníčku, zeleň mezi Domem 

kultury a sídlem SCHKO JH, součástí je odstranění lávky přes Nisu a vybudování nové a doplnění 

veřejného osvětlení v hodného mobiliáře.  

Předpokládané náklady: 50 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 32 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 - 2024 

 

Projekt: Revitalizace veřejného prostoru v nové kulturní a kreativní čtvrti „okolí Papírového 

náměstí“ 

Předmětem projektu je rekonstrukce a revitalizace stávajících ploch na veřejná prostranství, zklidnění 

dopravy. 

Předpokládané náklady: 40 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 27,2 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2024 - 2027 

 

Projekt: Městské terasy – oblast Lucemburská ulice 

Předmětem projektu je revitalizace pozemků na městské terasy a kulturní veřejný prostor, včetně 

výkupu pozemků 

Předpokládané náklady: 35 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 29,75 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 - 2026 
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Projekt: Revitalizace Sokolského náměstí a Benešova náměstí prostor před divadlem F. X. Šaldy, 

revitalizace ulice Železná 

Předmětem projektu je rekonstrukce a revitalizace stávajících ploch na veřejná prostranství, zklidnění 

dopravy. 

Předpokládané náklady: 85 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 57 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2025 - 2027 

 

Projekt: Tržní náměstí 

Předmětem projektu je revitalizace náměstí včetně křižovatky Budyšínská – Durychova a napojení na 

Novou Pastýřskou. 

Předpokládané náklady: 70 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 37,4 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 

 

Projekt: Revitalizace Šaldova náměstí 

Předmětem projektu je rekonstrukce a revitalizace stávajících ploch na veřejná prostranství, zklidnění 

dopravy. 

Předpokládané náklady: 20 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 17 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2025 - 2027 

 

Ing. arch Ing. Janďourek dále informoval, že u všech projektů je zpracovaná dokumentace minimálně 

na úrovni studií. 

Mgr. Steinzová doplnila, že u projektů týkajících se náměstí a některých ulic bude značná část výdajů 

nezpůsobilých, bude se konzultovat na CRR a AOPK. 

Ing. arch Ing. Janďourek se dotázal na upřesnění situace, jak se překrývají projekty z OPŽP a IROP? 

Mgr. Steinzová potvrdila značný překryv a znovu upozornila na 10 % na šedou infrastrukturu.  

 

d) Obec Mníšek 

Bc. Čepičková představila projektový záměr: 

Projekt: Veřejné prostranství – obec Mníšek 

Předmětem projektu je umožnění bezpečného přístupu k protékajícím vodním tokům, zároveň 

bezpečný pohyb pěších od autobusové zastávky při Frýdlantské ulici do vymezeného prostoru atd.  

Předpokládané náklady: 25 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 21 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 
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Bc. Čepičková informovala, že projekt nebyl dosud konzultován s AOPK, vzhledem k tomu, že specifická 

pravidla IROP nebyla schválena, nebylo nutné na to spěchat. Dále vysvětlila, že náklady jsou vysoké 

z důvodu nutnosti odvozu velkého množství zeminy od řeky. 

Mgr. Steinzová doplnila, že tento projekt bude možná financovatelný z OPŽP.  

Bc. Čepičková: financovatelnost z OPŽP byla konzultována s CRR, ale v tomto projektu jde spíše o 

prolnutí i s tématem veřejných prostranství a nejde tedy jednoznačně o OPŽP. 

Mgr. Steinzová uzavřela diskuzi s tím, že až budou schválena specifická pravidla IROP, bude jasné, 

z kterého programu by bylo možné získat více peněz a současně informovala, že u OPŽP není potřeba 

mít studie ani veřejné projednání, což celý proces zjednodušuje.  

 

e) Žadatel: Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko 

J. Kucin představil projektový záměr: 

Projekt: PTR technologie pro Tanvaldsko 

Předmětem projektu je pořízení nevyužívané nemovitosti a její stavební úpravy a pořízení, instalace a 

zprovoznění technologie PTR na zpracování vytříděných složek plastového odpadu od občanů v obcích 

na Tanvaldsku.  

Předpokládané náklady: 110 mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 93,5 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 - 2024 

 

Mgr. Steinzová informovala, že není jasné, zda bude tuto oblast možné financovat přímo z ITI, ale 

případně nebude problém individuálním projektem.  

 

f) Žadatel: Město Tanvald 

J. Onderka představil projekt týkající se veřejného prostranství: 

Projekt: Tanvald – Revitalizace veřejného prostoru ul. Horská – Sportovní 

Předmětem projektu je zelená infrastruktura (modrá i zelená složka), veřejná a technická infrastruktura 

a související opatření v řešeném území. Jde o komplexní řešení prostoru v zastaveném území.  

Předpokládané náklady: 41,5mil. Kč (odhadovaná výše dotace: 35 mil. Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 - 2024 

 

Mgr. Steinzová opět doplnila, že bude jasné, jaké výdaje budou způsobilé, po schválení specifických 

pravidel IROP.  
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g) Žadatel: město Osečná 

J. Hauzer představil projektový záměr: 

Projekt: Revitalizace veřejného prostranství v ulici Školní, Osečná 

Předmětem projektu je revitalizace stávajících předporstor zadního vstupu do radnice a městského 

domu č.p. 87 a odstavnou plochu pro osobní vozidla.  

Předpokládané náklady: 8 130 000 Kč  

Harmonogram: realizace 2023 

J. Hauzer doplnil, že tento projekt je pro město prioritní, dosud nebylo konzultováno s AOPK. 

Mgr. Steinzová: jde o menší projekt, možná by bylo pro žadatele výhodnější jít mimo ITI prostřednictvím 

MAS, uvidí se po schválení pravidel, kterou cestou bude lepší jít.  

J. Hauzer: u MAS bylo predikováno, že budou přijímány projekty do výše 5 mil. Kč.  

 

h) Žadatel: Liberecký kraj 

K. Šimonová představila projektové záměry: 

Projekt: Revitalizace muzejního parku 

Předmětem projektu je revitalizace parku u Severočeského muzea v Liberci, dojde k obnovení 

exteriérové botanické expozice Severočeského muzea. 

Předpokládané náklady: 27 000 000 Kč (odhadovaná výše dotace: 22 950 000 Kč) 

Harmonogram: realizace 2024 - 2025 

 

Mgr. Steinzová doplnila k projektu, že se jedná o památkovou zónu a tedy je potřeba to řešit i 

s památkáři, aby byly splněny všechny podmínky.  

J. Křepel: je vyřešeno už od r. 2020.  

 

Projekt: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. Etapa 

Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostranství před budovou KÚ Liberec. 

Předpokládané náklady: 118 000 000 Kč (odhadovaná výše dotace: 100 300 000 Kč) 

Harmonogram: realizace 2023 - 2024 

 

i) Žadatel: město Hrádek nad Nisou 

Omluveni, předložené projekty: 

Náplavka u Dělnického domu, Hrádek nad Nisou  
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Projekt řeší vybudování veřejné infrastruktury pro vodáckou a vodní turistiku, odpočívadla a  

vybudování sociálního zařízení  v bezprostřední blízkosti cyklostezky Luční - Dělnický dům. 

Celkové výdaje: 32 000 000 Kč, předpoklad dotace: 28 800 000 Kč, realizace 2023-2024 

Revitalizace veřejného prostranství sídlišť Liberecká a Pod tratí    

Celkové výdaje: 45 000 000 Kč, předpoklad dotace: 38 250 000 Kč, realizace 2023-2024 

Biotop Dolní Sedlo  

Projekt řeší revitalizaci stávající vodní nádrže na Dolním Sedle, zatraktivnění jako rekreačního místa a 

přiblížení samotné nádrže přírodnímu prostředí ve kterém se nachází.  

Celkové výdaje: 10 000 000 Kč, předpoklad dotace: 8 500 000 Kč, realizace 2023-2024 

Revitalizace prostranství Legionářská, Hrádek nad Nisou  

Projekt řeší revitalizaci a celkovou úpravu areálu a lokace Legionářská.  

Celkové výdaje: 25 000 000 Kč, předpoklad dotace: 21 250 000 Kč, realizace 2023-2024 

 

j) Žadatel: město Chrastava 

Omluveni, předložený projekt 

Úprava veřejného prostranství u Hasičského muzea  

Revitalizace nevyužívaného veřejného prostranství u Hasičského muzea se zaměřením na zelenou 

infrastrukturu. Realizace 2023-2024 

Předpokládané celkové výdaje: 15 000 000 Kč, předpoklad dotace: 13 500 000,00 Kč 

Mgr. Steinzová dále informovala, že za statutární město Liberec jsou ještě v plánu projekty na 

energetické úspory budov, zejména základních škol, ale nejde o strategické velké projekty, bere se jako 

součást vzdělávání, tyto projekty půjdou spíše individuálně a nikoliv prostřednictvím ITI.  

 

3. Závěr jednání 
 

Mgr. Steinzová uzavřela jednání s tím, že v polovině července rozešle schválená specifická pravidla 

IROP, současně bude rozesílat další průběžné informace. Informovala znovu žadatele, aby průběžně 

konzultovali s AOPK a aktualizovali rozpočty dle známé výše způsobilých výdajů. Individuálně bude 

dohodnuto, které projekty půjdou individuálně, které prostřednictvím MAS a které přes ITI. Až budou 

aktualizovány informace o projektech, bude možné je vyhodnotit.  

Z hlediska kritérií IROP informovala, že limit 10 % šedé infrastruktury je už neměnný fakt, nyní se bude 

jednat o tom, co lze dát do nepropustných povrchů a modrozelené infrastruktury. Kdo se nemohl 

zúčastnit, dostane komentáře k projektovým záměrům písemně.  

 

Zapsala: Ing. Pavlína Tvrdíková     Ověřila: Mgr. Barbara Steinzová  


