
 

 
 

Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura 

 

Název 6. jednání pracovní skupiny Infrastruktura 

Datum 16. 11. 2020 

Místo: Online, MS Teams 

Účastníci Viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Prezenční listina 

 

Bod č. 1. – Úvod 

Pan předseda Milan Kazda přivítal členy i hosty 6. jednání pracovní skupiny Infrastruktura a poděkoval 

za jejich přítomnost. Po úvodním projevu předává slovo panu ing. Jiřímu Kubišovi, který se se bude 

věnovat prvnímu tematickému bloku - informace o RAP 2021+. 

 

Bod. č. 2. – Informace o RAP 2021+ 

Pracovník sekretariátu Regionální stálé konference Středočeského kraje nastínil základní informace o 

regionálním akčním plánu pro následující roky. Ve svém příspěvku poskytl základní a obecné 

informace, strukturu RAPu, finanční alokace, synergické vazby a seznamy projektů, které RAP2021+ 

nese. Těmi jsou: 1) Deinstitucionalizace sociálních služeb 2) Zdravotní záchranná služba 3) Střední 

školství 4) silnice II. třídy. Poslední bod je hlavním tématem tohoto setkání. Na konci svého vystoupení 

pan ing. Jiří Kubiš předal slovo panu doktorovi Alešovi Čermákovi z Krajské správy silnic a dálnic 

Středočeského kraje, který se v rámci druhého tematického bloku bude věnovat právě seznamu projektů 

silnic II. třídy.  

 

Bod. č. 3. – Silnice II. třídy 

Pan Čermák se ujal slova a uvedl, že se bude věnovat tomu, jak byl seznam projektů sestaven a co 

obsahuje. Do seznamu se dostaly projekty silnic II. třídy, které se nacházely v takovém stadiu 

rozpracovanosti, které umožňovalo jejich uplatnění v novém programovém období Evropské unie. 

Slova se následně ujal pan Kubiš s poznámkou, že projektů bude do budoucna mnohem více, než 130 

procent alokace, čili tento seznam je jakýmsi přehledem absorpční kapacity a v moment, kdy bude 

známá výše alokace, dojde k prioritizaci seznamu projektů. Toto následně potvrdil i pan Čermák. O 

slovo se následně přihlásila paní ing. Soňa Jonášová s dotazem týkajícím se systému veřejných 

výběrových řízení v následujícícm roce v rámci zelené dohody pro Evropu a akčního plánu pro 

cirkulární ekonomiku a jeho změn ve smyslu zadávání tzv. zelených kritérií do veřejných zakázek, zda 

se mu kraj již věnuje a případně jaké má plány v této oblasti. Pan Čermák odpovídá na dotaz uvedením 

příkladu, kdy do seznamu projektů čerpali z fondu životního prostředí. Zelené aspekty se tedy promítají 

do evropských staveb: „například u první etapy obchvatu Jesenice jsme vysázeli na 1800 nových stromů, 



 

 
 

takže tyto aspekty lze promítnout do výběrových řízení a také lze vypíchnout projekty, u kterých bude 

přínos v dopravě, tak v životním prostředí.“ S dotazem do diskuze přispěl také pan ing. Pavel Černý 

ohledně prioritizace a nastavení věcných kritérií. Pan Čermák v odpovědi uvedl, že k tomuto tématu 

bude vědět více až s rozšiřujícími informacemi týkajících se alokace - v současné době probíhá 

nastavování kritérií. Následně bylo panem Kubišem navrženo, aby se hlasovalo o přijetí usnesení: 

 

Usnesení č.1-6/2020/PS/INF: PS Infrastruktura po projednání schvaluje návrh seznamu projektů 

Regionálního akčního plánu Středočeského kraje 2021+ pro oblast dopravy. 

 

Nadpoloviční většina členů PS Infrastruktura se vyjádřila kladně, usnesení bylo tedy přijato a druhý 

tématický blok byl tímto hlasováním ukončen.  

 

Bod č. 3. – Představení agendy Energetického manažera Středočeského kraje 

V této fázi setkání se slova ujal pan ing. Dan Staněk, který členy a hosty seznámil se svojí agendou. 

Uvedl základní i rozšiřující informace navázané k výkonu jeho funkce. Uvedenou aktivitou je např. 

územní energetická koncepce, která byla v letošním roce aktualizovaná, dále také nově zaváděný 

energetický managent. V procesu jsou projekty EPC (energy performance contracting) a projekty 

obnovitelných zdrojů. Po prezentaci pana Staňka bylo 6. setkání PS Infrastruktura ukončeno.  

 

Přílohy: Prezenční listina 

 

 

Zápis schválil        

        _______________________ 

dne 24.listopadu 2020       Milan Kazda 

          předseda pracovní skupiny 
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