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3. jednání poradní skupiny Čistější a zelenější region RSK MSK a Strategie 
Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 
 
 
Datum jednání:  13. prosince 2022, 13:00 – 15:00 hod. 
Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, místnost č. 251 
 
 
Program: 

1. Zahájení, úvodní informace k výzvě č. 27 Nositele pro programový rámec IROP a k jejímu 
průběhu 

2. Projednání záměrů do výzvy č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství 
3. Závěr 

 
Přítomní členové PS: 6 členů (60% účast, celkem 10 členů), PS byla usnášeníschopná 

 
Bod 1 – Zahájení, úvodní informace k výzvě č. 27 nositele pro programový rámec IROP a 
k jejímu průběhu        

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, pro potřeby zápisu. Také upozornil, že jsou také pořizovány fotky, ale jen 

z důvodu naplnění podmínek Operačního programu Technická pomoc, z kterého je Strategie 

Ostravské metropolitní oblasti financována. Všichni členové PS byli upozornění, že v případě, že jsou 

ve střetu zájmu, ohlásí tuto skutečnost na začátku jednání a zdrží se hlasování u těch bodů, kde jsou 

ve střetu zájmu. 

Š. Pohlová představila program jednání. Cílem jednání je hlasování o doporučení poradní skupiny 

pro zařazení/nezařazení jednotlivých přijatých záměrů do programového rámce IROP v rámci SC 2.2 

opatření „Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“. Všem členům PS byly 

v dostatečném předstihu zaslány k nastudování předmětné přijaté záměry včetně návrhu jejich 

hodnocení. Š. Pohlová zrekapitulovala obsah, podmínky, harmonogram a alokaci výzvy Nositele.  

 

Bod 2 – Projednání záměrů do výzvy č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství 
  
Š. Pohlová informovala PS, že do výzvy Nositele č. 27 bylo ve lhůtě do 10.11.2022 předloženo celkem 

34 záměrů na strategické projekty. Dne 28.11.2022 obdržel Nositel výzvy oficiální dopis předkladatele 

město Orlová s informací o odstoupení od předložení a následné administrace záměru na strategický 

projekt ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0258, Regenerace panelového sídliště Orlová-Lutyně – IV. etapa 

výstavby. Po odstoupení záměru je předmětem vyhodnocení poradní skupinou soubor 33 záměrů. 

Poradní skupině bylo představeno 33 záměrů s návrhem jejich hodnocení. Požadavek 

na předpokládanou dotaci 33 předloženými záměry značně převyšuje alokaci výzvy. 
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Poradní skupině byl týmem manažera ITI předložen návrh: 

a) Využít možnost naplnit programový rámec záměry na strategické projekty až do výše 130 % 

alokace výzvy v souladu s podmínkami ŘO IROP s cílem podpořit všechny předložené záměry 

(s výjimkou těch záměrů, které nesplní kritéria přijatelnosti) bez nutnosti využít seřazovací 

kritérium výzvy – viz zdůvodnění níže. 

b) Protože požadavek na předpokládanou dotaci u předložených záměrů překračuje 130 % 

alokace výzvy, použít pro programový rámec přepočtené hodnoty CZV a dotace 

u jednotlivých předložených záměrů podle přepočtu provedeného manažerem ITI na základě 

upřesněných informací IROP – viz zdůvodnění níže. 

c) Nezařadit do programového rámce IROP záměr „Využití objektu kina Vesmír v Orlové-Lutyni“ 

předkladatele město Orlová z důvodu nesplnění podmínek výzvy a nesplnění kritérií 

přijatelnosti. Po přepočtu CZV předmětný záměr nesplňuje požadavek výzvy na min. výši CZV 

a zároveň se nejedná o komplexní projekt s uceleným řešením MZI. 

d) Po přepočtu CZV a dotace předložených záměrů a po nezařazení záměru „Využití objektu kina 

Vesmír v Orlové-Lutyni“ do programového rámce, zbývajících 32 předložených záměrů 

překračuje 130 % alokace výzvy, konkrétně o 155 698 tis. Kč.   

Záměr „IBV Stromovka - vybudování modrozelené infrastruktury veřejných prostranství“  

předkladatele statutární město Opava vykazuje rizikové faktory pro přijatelnost projektu - 

výstavba veřejného prostranství na tzv. zelené louce s nutností vynětí ze ZPF (orná půda), 

harmonogram projektu s plánovanou etapizací realizace až do závěru programového období, 

riziko veřejné podpory v kombinaci s požadavkem na vysokou míru dotace v přepočtené výši 

271 258 tis. Kč (což činí 37 % alokace výzvy). Tým manažera ITI navrhl snížit max. výši 

podpory EU u předmětného záměru o 155 698 tis. Kč na max.  115 mil. Kč.  

 

Zdůvodnění k bodu a) návrhu: 

S ohledem na novou oblast podpory, velmi přísnému nastavení specifických kritérií přijatelnosti IROP, 

rozdílnému stupni rozpracovanosti jednotlivých záměrů (vliv na relevantní stanovení způsobilých 

výdajů) a s ohledem na předpoklad realizace v různých letech, existuje velká pravděpodobnost 

budoucích úprav programového rámce se seznamem strategických projektů.  Proto se jeví vhodné 

naplnit programový rámec záměry až do 130% alokace výzvy. Projektovou přípravu jednotlivých 

záměrů, naplnění kritérií přijatelnosti a aktualizaci způsobilých výdajů bude tým manažera ITI 

průběžně monitorovat a pravidelně aktualizovat programový rámec se seznamem strategických 

projektů.  

Výzva č. 27 Nositele obsahovala seřazovací kritérium: V případě, že alokace úspěšně vyhodnocených 

záměrů na strategické projekty přesáhne 100 % alokace výzvy, budou předložené záměry seřazeny dle 

podílu plochy řešené modro-zelené infrastruktury vůči celkové ploše řešeného veřejného prostranství. 

Při vyhodnocování záměrů týmem manažera ITI se toto seřazovací kritérium neukázalo jako 

vypovídající a vhodné pro různé charaktery veřejných prostranství (lesopark x náměstí x revitalizace 

stávajícího VP x budování nového VP), kdy samotný charakter VP má již vliv na výše uvedený poměr 

ploch. Zároveň se jedná o záměry v rozdílných stupních projektové přípravy. Předkladatelé neměli 



 

 

 

  Zápis 

 3 

problém relevantně stanovit celkovou plochu řešeného veřejného prostranství (indikátor projektu) a 

vyznačit hranici veřejného prostranství v situaci (povinná příloha záměru). Ovšem stanovení plochy 

řešené modro-zelené infrastruktury bylo ze strany předkladatelů velmi subjektivní. U záměrů, které 

mají zpracovanou projektovou dokumentaci, bylo možno stanovit plochu MZI relevantně na základě 

údajů ze zpracovaného projektu. Ovšem většina předložených záměrů je ve stavu zahájení prací 

na projektové dokumentaci a předkladatelé určovali plochu MZI na základě subjektivního 

„optimistického“ odhadu či předpokladu. 

Zdůvodnění k bodu b) návrhu: 

Předkladatelé ve svých záměrech stanovovali celkové výdaje na projekt, paušální výdaje a realizační 

výdaje rozdělovali na výdaje na modrozelenou infrastrukturu a na výdaje na šedou infrastrukturu 

(doprovodnou část projektu). Předpokládané CZV a dotace byly v záměru stanoveny na základě 

hodnot z výpočtového nástroje výzvy Nositele. Výpočtový nástroj byl nastaven na základě informací 

z IROP známých v době vyhlášení výzvy a do celkových způsobilých výdajů zahrnoval na šedou 

infrastrukturu 10 % z celkových realizačních výdajů na projekt. 

Na základě upřesněných informací IROP (ve vazbě na probíhající přípravu výzvy IROP na individuální 

projekty) provedl manažer ITI přepočet CZV a dotace. V rámci přepočtu je do CZV zahrnuto na šedou 

infrastrukturu pouze 10% z realizačních výdajů na MZI - přepočtené hodnoty CZV a dotace jsou nižší 

než hodnoty uvedené v předložených záměrech. 

K jednotlivým bodům předloženého návrhu proběhla obsáhlá diskuse poradní skupiny.  

S body a) b) c) návrhu poradní skupina souhlasila. 

Následně proběhla diskuse nad problematikou přijatelnosti záměru „IBV Stromovka - vybudování 

modrozelené infrastruktury veřejných prostranství“ předkladatele statutárního města Opava. 

PS konstatovala, že záměr je typickým příkladem developerského projektu, vykazující prvky veřejné 

podpory (v rozporu s principy dotační podpory veřejných prostranství). Vybudování veřejného 

prostranství charakteru příjezdových a obslužných komunikací (dopravní infrastruktura) pro budoucí 

plánovanou zástavbu rodinnými domy nenaplňuje strategické cíle ITI a náklady na jeho vybudování 

by měly být zakalkulovány do prodejní ceny pozemků pro individuální zástavbu rodinnými domy.   

PS navrhla podpořit u předmětného záměru pouze část projektu, a to vybudování veřejného 

prostranství charakteru parku s vodní nádrží v jihovýchodní části řešeného území, za podmínky 

snížení podpory EU v návaznosti na zúžení rozsahu projektu. Podmínkou PS pro zařazení záměru 

do programového rámce IROP je, aby statutární město Opava předložilo úpravu předmětného 

záměru se zúžením jeho rozsahu pouze na realizaci parkové části projektu, s limitem max. výše 

podpory EU 115 mil. Kč. 

Ostatní přijaté záměry splnily kritéria přijatelnosti výzvy Nositele č. 27. Poradní skupina navrhla 

do programového rámce IROP zařadit 32 z 33 předložených záměrů do výše 130% alokace výzvy 

za podmínky úpravy záměru „IBV Stromovka - vybudování modrozelené infrastruktury veřejných 

prostranství“.  S  limitem max. výše podpory EU záměru nebude v souhrnu všech záměrů překročeno 

130 % alokace výzvy. 

P. Birklen vyzval k hlasování o usnesení k bodu č. 2.   

Střet zájmu v souvislosti se záměry předloženými statutárním městem Opava nahlásil R. Misiaček, 

který se zdržel hlasování k předmětným bodům usnesení. 
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Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 1/3 

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO nezařadit předložený 

záměr do výzvy Nositele č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství 

• Využití objektu kina Vesmír v Orlové-Lutyni, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0257; předkladatel 

město Orlová 

do programového rámce IROP dle vyhodnocení. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 1 zdržel se 

Usnesení: 2/3 

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry 

do výzvy Nositele č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství 

• Revitalizace městského parku v Hradci na Moravicí, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0228; předkladatel 

město Hradec nad Moravicí 

• Regenerace veřejného prostranství nad „Hradčany“, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0230; předkladatel 

Statutární město Třinec 

• Centrum obce Řepiště,  ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0232; předkladatel obec Řepiště 

• Bystřický park, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0234, předkladatel obec Bystřice 

• Úprava návsí v obci Jakubčovice, Hradec nad Moravicí, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0236; 

předkladatel město Hradec nad Moravicí 

• Veřejné prostranství kolem bytových domů v Ostravě-Radvanicích, 

ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0238; předkladatel Statutární město Ostrava, městský obvod 

Radvanice a Bartovice 

• Regenerace území kolem řeky Lučiny v Ostravě-Radvanicích, TIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0239; 

předkladatel Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 

• Bulvár - propojení ulic Těšínská a Nádražní, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0240; předkladatel 

Statutární město Frýdek-Místek 

• Veřejné prostranství lokality DUHA, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0241; předkladatel Statutární 

město Ostrava – městský obvod Poruba 

•  Revitalizace veřejného prostranství FLORIDA, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0242; předkladatel 

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 

•  Rozšíření hřbitova a smuteční obřadní síň, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0243; předkladatel 

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 

• Revitalizace veřejného prostranství u střediska Koruna, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0244; 

předkladatel Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 

•  Revitalizace náměstí V. Nováka Ostrava-Poruba, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0245; předkladatel 

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 

•  Revitalizace parků u DK Poklad, Ostrava-Poruba, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0246; předkladatel 

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 
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• Zámecký park v Ostravě-Porubě , ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0247; předkladatel Statutární město 

Ostrava – městský obvod Poruba 

• Regenerace sídliště Přemyslovců, Ostrava-Mariánské Hory, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0248; 

předkladatel Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

•  Park za Hodoňankou, Ostrava - Mariánské Hory, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0249; předkladatel 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

•  Regenerace sídliště Mojmírovců, Ostrava - Mariánské Hory ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0250; 

předkladatel Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

•  Obnova zámeckého parku v Paskově, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0252; předkladatel město Paskov 

•  Revitalizace sídliště na ulici Papírenská v Paskově, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0253; předkladatel 

město Paskov 

•  Revitalizace areálu Rychty v Úvalně a jeho adaptace na veřejný prostor, 

ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0254; předkladatel obec Úvalno 

•  Regenerace veřejného prostranství – Park Joy Adamsonové v Opavě, 

ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0255; předkladatel Statutární město Opava 

•  Infrastruktura pro individuální výstavbu na ul. Záchranářů v Orlové-Porubě, 

ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0256; předkladatel město Orlová 

•  Galerie – Místecká III, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0259; předkladatel Statutární město Ostrava 

•  Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce – zelená infrastruktura, 

ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0260; předkladatel Statutární město Ostrava 

•  Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0261; předkladatel Statutární 

město Ostrava 

•  Revitalizace Tylova sadu, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0262; předkladatel Statutární město Ostrava 

•  Revitalizace Pustkoveckého údolí, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0264; předkladatel Statutární město 

Ostrava 

•  Regerenace veřejného prostranství, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0265; předkladatel město Petřvald 

•  Revitalizace areálu Městského lesa v Jablunkově, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0266; předkladatel 

město Jablunkov 

•  Revitalizace břehů řeky Olše v Jablunkově, ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0267; předkladatel město 

Jablunkov 

k zařazení do programového rámce IROP se snížením požadované dotace EU dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 1 zdržel se 

Usnesení 2/3  

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložený záměr 

do výzvy Nositele č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství 

• IBV Stromovka - vybudování modrozelené infrastruktury veřejných prostranství, 

ITIOMO/3.5.2/027/IROP/05/0251; předkladatel Statutární město Opava 

k zařazení do programového rámce IROP za podmínky přepracování záměru a zúžení jeho rozsahu 

pouze na veřejné prostranství „Park s vodní nádrží“ 1. etapy projektu, s max. výši podpory EU 

115 mil. Kč. 
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Bod 3 – Závěr 

P. Birklen všem poděkoval za účast na jednání PS.  

Příloha - seznam účastníků: 

č. Jméno a příjmení Organizace 

1 Petr Birklen MSID, a.s. 

2 Jan Filgas KÚ MSK (Ing. Marek Bruštík v zastoupení) 

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

4 Rostislav Rožnovský  Moravskoslezské energetické centrum  

5 Radim Misiaček RADDIT Consulting Ltd. 

6 Jiří Staš MSID, a.s. 

7 Šárka Pohlová Magistrát města Ostravy 

8 Daniel Mocek Magistrát města Ostravy 

9 Jiří Hudec Magistrát města Ostravy 

10 Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

11 Barbora Kučerová Magistrát města Ostravy 

12 Jiří Svobodník Magistrát města Ostravy 

 

 

Zapsala:  Šárka Pohlová 

 

 

Odsouhlasil:   Petr Birklen  


