
 

 

Zápis  
 

z 2. jednání pracovní skupiny „Veřejná prostranství“ – Integrované teritoriální investice 
Karlovarské aglomerace k výzvě č. 9 ITIKA ze dne 23. 11. 2022  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Místo a čas jednání: budova Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 3. 

patro, od 9:30 hodin  
 
Přítomni za ITIKA:  Ing. Blanka Heroutová - manažer ITIKA 

Ing. Pavlína Stracheová – tematický koordinátor oblasti D1.1 Urbanizovaná 
veřejná prostranství 

 
 

Přítomni předkladatelé projektových záměrů dle prezenční listiny: 
Nová Role, Chodov, Kolová, Karlovy Vary, Ostrov 
 
 

Program jednání: 

1. Zahájení.  

2. Dokumentace k výzvě Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí v rámci SC2.2 

IROP a vazba na předložené PZ  

3. Závěr. 

 

 

1. Zahájení. 

Ing. Blanka Heroutová přivítala účastníky jednání. 

 

 

2. Seznámení s kritérii hodnocení a schvalování projektových záměrů v Řídicím výboru ITIKA°. 

Ing. Blanka Heroutová informovala přítomné o zatím pouze pracovní dokumentaci k výzvě Zelená 

infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí v rámci SC2.2 IROP a požádala předkladatele o 

vyjádření, zda jejich PZ splňuje avizovaná kritéria. 

 Karlovy Vary – žadatel stáhl 3 projektové záměry – nesplnění kritérií výzvy, dále snížil  

požadovanou dotaci dvou PZ a sloučil dva PZ do jednoho se zachováním požadované výše dotace 

(dle doporučení CRR) 

 Loket – žadatel stáhl PZ – nesplnění kritérií výzvy 

 Ostatní žadatelé potvrdili svůj PZ a případné úpravy v PZ (termíny, indikátory, popis….) zašlou na 

email p.stracheova@mmkv.cz do pátku 25. 11. 2022 do 10:00 hodin 
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3. Závěr 

 

Po vyřazení PZ Města Karlovy Vary a Lokte, po úpravě požadované částky u 2 PZ Karlových Varů je nyní 

požadovaná částka v rámci alokace 224.007.529 Kč. 

Alokace je stanovena na částku 172 446 408,85.  

 

Pracovní skupina se usnesla na souboru projektů (příloha č.1) v celkové výši 224.007.529 Kč – tedy na 

130 % alokace, který bude předložen na jednání Řídícího výboru, které proběhne 6. 12. 2022. 

 

  

Předkladatelé PZ se dohodli, že zašlou do 25. 11. 2022 do 10:00 hodin opravené projektové záměry 

(formát PDF s podpisem statutárního zástupce žadatele) na e-mail p.stracheova@mmkv.cz . 

 

 

 

Přílohy: 

1) Tabulka projektových záměrů  

 

 

 

Zapsala: Pavlína Stracheová 
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