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2. jednání poradní skupiny Čistější a zelenější region RSK MSK a Strategie 
Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 
 
 

Datum jednání:  8. září 2022, 13:00 – 15:00 hod. 
Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, místnost č. 251 
 
 
Program: 

1. Zahájení, úvodní informace, informace k připravované Metodice MZI města Ostravy  

2. Seznámení s podporovanými opatřeními a podmínkami IROP pro SC 2.2 Zelená infrastruktura 
veřejných prostranství; informace k připravované výzvě pro výběr záměrů do seznamu 
strategických projektů IROP   

3. Návrh specifických kritérií přijatelnosti a seřazovacího kritéria pro aktivitu Zelená infrastruktura 
veřejných prostranství 

4. Závěr 
 

Přítomní členové PS: 9 členů (90% účast, celkem 10 členů), PS byla usnášeníschopná 

Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu 

  
Bod 1 – Zahájení, úvodní informace, informace k připravované Metodice MZI  
      

P. Birklen přivítal účastníky na jednání Poradní skupiny Čistější a zelenější region (dále jen PS) a 

konstatoval usnášeníschopnost PS.  Upozornil, že pro účely vyhotovení zápisu je z průběhu jednání 

pořizován audio záznam a fotodokumentace (z důvodu naplnění podmínek Operačního programu 

Technická pomoc, z kterého je Strategie Ostravské metropolitní oblasti financována).  

Š. Pohlová představila program jednání, jehož výsledkem byl výběr specifických kritérií 

k připravované výzvě Nositele pro výběr projektových záměrů do seznamu strategických projektů 

IROP na aktivitu Zelená infrastruktura veřejných prostranství.  

M. Tvrdá odprezentovala členům PS informace o Metodice modrozelené infrastruktury města 

Ostravy, která je určena zástupcům a pracovníkům samosprávy, projektantům, investorům a 

veřejnosti a která se stane přílohou Směrnice pro zpracování investičního záměru v procesu investiční 

výstavby statutárního města Ostravy. Metodika MZI poskytuje stručný, ale zároveň komplexní úvod 

do problematiky MZI, rozděluje území Ostravy na typy městských struktur, přiřazuje k nim konkrétní 

opatření MZI. Aktuálně je Metodika v procesu připomínkování jednotlivými odbory MMO. 
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Bod 2 – Seznámení s podporovanými opatřeními a podmínkami IROP pro SC 2.2; informace 
k připravované výzvě pro výběr záměrů do seznamu strategických projektů IROP 
  

Š. Pohlová zrekapitulovala jednotlivé typy podporovaných projektů IROP, konkrétní podporovaná 

opatření zeleno-modré infrastruktury a podmínky přijatelnosti IROP SC 2.2 v rámci aktivity „Zelená 

infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“. Všem členům PS byly v dostatečném předstihu 

zaslány k nastudování specifická kritéria přijatelnosti IROP SC 2.2 – konkrétně sada 30 kritérií (8 bílých 

– MMR, 15 zelených – AOPK, 7 modrých – SFŽP/MŽP). 

Š. Pohlová seznámila členy PS s parametry připravované výzvy: s celkovou alokací ERDF pro aktivitu 

Zelená infrastruktura veřejných prostranství ve výši 730 mil. Kč pro ITI OMO a dále se závazným 

monitorovacím indikátorem v cílové hodnotě 17,4 ha Zelené infrastruktury pro ITI OMO. 

Poradní skupina akceptovala návrh na požadavek minimálních celkových výdajů jednoho projektu ve 

výši 10 mil. Kč v rámci výzvy na příjem záměrů.  

Termín vyhlášení výzvy pro příjem záměrů se předpokládá v pondělí 26.9.2022. Souběžně 

s vyhlášením výzvy proběhne prostřednictvím platformy Teams seznámení potencionálních 

předkladatelů záměrů s parametry výzvy pro příjem záměrů a zejména seznámení se složitými 

specifickými kritérii přijatelnosti IROP a s nastavením podmínek IROP pro tuto aktivitu.  Členům PS 

bude emailem zaslán odkaz s možností připojení se ke schůzce prostřednictvím aplikace Teams. 

 
Bod 3 – Návrh specifických kritérií přijatelnosti a návrh seřazovacího kritéria pro aktivitu 
Zelená infrastruktura veřejných prostranství     
 

Š. Pohlová představila k posouzení a k výběru návrh šesti specifických kritérií, která vycházejí 

z tematického nastavení plánované výzvy Nositele.  Z předložené sady kritérií členové PS vybrali 3 

zásadní specifická kritéria. 

K diskuzi byl členům PS předložen návrh seřazovacího kritéria, které bude využito pouze 

za předpokladu, že alokace úspěšně vyhodnocených záměrů přesáhne 100 % alokace výzvy. Poradní 

skupina se shodla na kritériu, které bude předložené záměry seřazovat sestupně dle podílu plochy 

řešené zeleno-modré infrastruktury vůči celkové ploše řešeného veřejného prostranství. 

 

P. Birklen vyzval k hlasování o usnesení k bodu č. 3. 

 

Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 2/1 

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO schválit následující 

sadu kritérií přijatelnosti pro výběr záměrů do seznamu strategických projektů pro aktivitu „Zelená 

infrastruktura veřejných prostranství“ z IROP. 
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SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PRO ZELENOU INFRASTRUKTURU VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

Projekt je uceleným řešením zelené infrastruktury a souvisejících opatření ve veřejném 
prostranství. Součástí projektu je zelená infrastruktura (její modrá či zelená složka) a zároveň je 
součástí projektu mobiliář. Projekt neřeší izolovaně pouze vegetaci či vodní toky nebo vodní plochy. 

Projekt je realizován ve veřejném prostranství či realizací projektu dojde 
ke vzniku veřejného prostranství podle § 34 zákona 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Veřejné 
prostranství bude každému přístupné bez omezení a bude sloužit k obecnému užívání (přístupné 
bez omezení, zdarma, budou sloužit obecnému užívání po celý den a to všechny dny v roce). 

Projekt je realizován v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách v souladu s platným 
územním plánem. 

 

KRITÉRIUM SEŘAZOVACÍ 

V případě, že alokace úspěšně vyhodnocených projektových záměrů přesáhne 100 % alokace výzvy, 
budou předložené PZ seřazeny sestupně dle: 
podílu plochy řešené zeleno-modré infrastruktury vůči celkové ploše řešeného veřejného 
prostranství. 

 

Bod 4 – Závěr 

 

P. Birklen všem poděkoval za účast na jednání PS. Další jednání poradní skupiny se bude konat 

za účelem výběru záměrů do seznamu strategických projektů pro Programový rámec IROP. 

Předpokládaný termín jednání bude v polovině listopadu 2022 po ukončení příjmu PZ  

a po jejich vyhodnocení týmem manažera ITI.  

 
Příloha: 

1. Seznam účastníků 
 

Seznam účastníků  

č. Jméno a příjmení Organizace 

1 Petr Birklen MSID, a.s. 

2 Jiří Bílek VŠB – TU Ostrava 

3 Jan Filgas  Krajský úřad MSK  

4 Vladimír Lollek E-expert, spol. s r.o. 

5 Břetislav Tureček (Lukáš Pavlas v zastoupení) Povodí Odry, státní podnik 

6 Tadeáš Ochodek VŠB TUO, VEC 

7 Rostislav Rožnovský (Petr Oliva v zastoupení) Moravskoslezské energetické centrum  

8 Radim Misiaček RADDIT Consulting Ltd. 
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Seznam účastníků  

č. Jméno a příjmení Organizace 

9 Jiří Staš MSID, a.s. 

10 Šárka Pohlová Magistrát města Ostravy 

11 Jiří Svobodník Magistrát města Ostravy 

12 Marie Tvrdá Magistrát města Ostravy 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Šárka Pohlová 

 

Odsouhlasil:   Petr Birklen  


