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Vítejte u shrnutí čtvrté etapy projektu EURE!

Pokud sledujete projekt EURE, pravděpodobně jste 
si všimli, že první polovina roku byla poněkud rušnější. 

Vše začalo zveřejněním dlouho očekávané společné zprávy 
“Za lepší a udržitelnou kvalitou života v evropských městech”. Zpráva, která 

poskytuje přehled důvodů, proč EU zasahuje a proč by měla zasahovat 
do urbánních oblastí, ale také přehled toho, jak aktéři urbánních oblastí tyto zásahy 
ze strany EU vnímají.Report dále obsahuje důležité informace o současném 
evropském stavu v 10 klíčových oblastech a představuje 55 úspěšných 
příkladů (včetně 10 příkladů dobré praxe ITI) týkajících se udržitelného rozvoje 
měst. Společná zpráva označuje environmentální udržitelnost za novou hnací sílu 
regionálního růstu a navrhuje, aby nová politika soudržnosti zahrnovala “zelené 
dohody”, tj. dohody podepsané nejen regiony a EU, ale také 
lokálními orgány a podnikatelskými subjekty. Zpráva je prozatím k dispozici 
v angličtině, brzy však bude zpřístupněno shrnutí také v českém jazyce.

V návaznosti na společnou zprávu jsme připravili další s názvem “Posílení role středních, 
malých a okrajových měst při definování evropské urbánní politiky”. Hlavní otázku, kterou 
si tato zpráva klade je, jak podpořit participaci zmíněných měst při definování evropské 
urbánní politiky a při rozdělování finančních prostředků, které městům přidělí budoucí 
ekvivalent Článku 7 nařízení o EFRR. Prostřednictvím této zprávy tým EURE nabízí 10 
doporučení pro zástupce municipalit. Budoucnost nicméně ukáže, zda bude k těmto 
doporučením přihlédnuto.

Možná jste také zaznamenali zveřejnění našich regionálních zpráv, jenž podrobně 
popisují stav nástrojů urbánní politiky životního prostředí v jednotlivých územích 
zapojených partnerů. Zveřejněny byly zatím zprávy o situaci ve Španělsku/Portugalsku, 
Empoli a Lubelském vojvodství. Zpráva o situaci u nás v Plzeňské aglomeraci bude 
zveřejněna již brzy, a to v průběhu následujícího semestru!

nástroje ITI v Polsku. O dva měsíce později jsme virtuálně hostili 
naše projektové partnery tady v Plzni my. Hlavním tématem 
meetingu byla voda, hospodaření s ní a řeč byla také o tom, 
jak nástroj ITI za minulé programové období 2014-2020 přispěl 
k udržitelnému rozvoji měst v České republice. Příklady dobré praxe 
z území Plzeňské aglomerace jsme – stejně jako naši polští kolegové – 
prezentovali formou videí. Najdete je na webových stránkách EURE, 
a jelikož se povedla, určitě se na ně podívejte!

Vydávání reportů nebylo však naší jedinou aktivitou. V našem 
partnerském kruhu jsme se sešli během čtvrté etapy dvakrát, bohužel však 

stále online. V dubnu nás Lubelský region pozval, abychom debatovali 
nad budoucností urbánní politiky EU a poznali implementaci 
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Meeting jsme připravovali v těsné spolupráci s našimi 
partnery a členy stakeholder group. Díky tomu tak došlo 

k prohloubení partnerství města se zástupci řídících 
orgánů jako je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo 

životního prostředí ČR, kteří se jako speakeři účastnili našeho 
meetingu a také se Západočeskou univerzitou. Právě její zástupci 

svým zapojením a nápady přispěli ke zdárnému natočení našich videí.
 
Na ÚKEPu aktuálně pracujeme na tvorbě důležitého dokumentu 
„Strategie Plzeňské aglomerace 2021+“, který souvisí s přípravou programového 
období 2021-2027 a nastavováním implementace nástroje ITI. Jednou 
z priorit našeho území, vytipovanou v tomto dokumentu, je právě životní 
prostředí a problematika hospodaření s dešťovou vodou. Důležitým počinem, 
ze kterého proto máme v našem území radost, je dokument „Koncepce 
odtokových poměrů města Plzně“, který vznikl u našich kolegů na Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně  (odtud je také náš expert Eva!). Dokument nabízí koncepční 
přístup k řešení nakládání s dešťovými vodami na území města a má za cíl město 
lépe ochránit před přívalovými srážkami a obdobími sucha. V návaznosti na tento 
dokument probíhá mezi jednotlivými subjekty ve městě zabývající se touto oblastí 
diskuze, jak navrhovaná opatření systémově nastavit, aby byla účinná, udržitelná 
a vymahatelná.
 
Jedním ze vzorových projektů, jak hospodařit s dešťovou vodou ve městě je 
revitalizace Jiráskovo náměstí a tamní klášterní zahrady, kde bude kromě 
kompletní revitalizace veřejného prostoru, zaveden i systém svedení dešťové 
vody z okolních střech a její využití pro zálivku. Dalším takovým projektem 
je nově vybudované prostranství Paluba Hamburk u hlavního vlakového nádraží, 
s infocentrem a občerstvením. Velmi prakticky zde bylo využito zelených střech, 
jak pro zadržení dešťové vody, aby se nemusely řešit kapacitní svody do kanalizace 
a zároveň, tak aby se prostory nepřehřívaly.

Tolik k aktuálnímu dění u nás v Plzni. Sledujte naše webové stránky, abyste zůstali 
v obraze a aby vám neuniklo nic podstatné. Třeba právě zveřejnění zbývajících 
regionálních reportů, včetně toho našeho! A pokud chcete získat inspiraci, co takhle 
odebírat newsletter EUREka!? 
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