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Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů - poskytnutí informace. 

Dne 21. července 2021 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Vaše žádost se týkala poskytnutí následujících informací souvisejících s přípravou Plánu spravedlivé 
územní transformace, ve vztahu ke strategickým projektům v Plánu transformace Ústeckého kraje: 

1) Metodika povinného subjektu k hodnocení a výběru strategických projektů; 
2) Výstup hodnocení potenciálních strategických projektů hodnotiteli (etapy č. 7 a 8 schématu 

projektového procesu ÚK), včetně bodového hodnocení vyřazených i doporučených projektů; 
3) Zápis z jednání pracovních skupin (etapa č. 9 schématu projektového procesu ÚK); 
4) Soubor doporučení pracovních skupin ohledně relevantních strategických projektů pro PSÚT 

(etapa č. 10 schématu projektového procesu ÚK), včetně bodového hodnocení projektů 

 

Na základě této žádosti Vám posíláme požadované dokumenty: 

 

Ad 1: Metodika povinného subjektu k hodnocení a výběru strategických projektů  

Proces výběru potenciálně strategických projektů se řídil Metodikou pro sběr dat a přístupu ke 
strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) vydanou MMR ČR. Metodiku 
dokládáme v Příloze 1 (soubor Priloha_1_Final_Metodika-pro-sber-dat-a-pristupu-ke-Strategickym-
projektum-v-1.8_fin.pdf).  

 
 Ad 2: Výstup hodnocení potenciálních strategických projektů hodnotiteli (etapy č. 7 a 8 schématu 
projektového procesu ÚK), včetně bodového hodnocení vyřazených i doporučených projektů 
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Předkládáme Vám k dispozici výstup hodnocení potenciálně strategických projektů hodnotiteli včetně 
bodového hodnocení vyřazených i doporučených projektů obsahující Vámi požadované informace. 
Informace jsou uvedeny v Příloze 2 (soubor Priloha_2_Vystup hodnoceni PSP hodnotiteli.pdf) 

  
Ad 3: Zápis z jednání pracovních skupin (etapa č. 9 schématu projektového procesu ÚK)  

Zasíláme Vám k dispozici zápisy z jednání PS: 

 Zápis z jednání PS Infrastruktura - Příloha 3a (soubor Priloha_3a_Zapis-PS_Energetika.pdf) 

 Zápis z jednání PS Energetika - Příloha 3b (soubor Priloha_3b_Zapis-PS_Infrastruktura.pdf) 

 Zápis z jednání PS Vzdělávání -  Příloha 3c (soubor Priloha_3c_Zapis-PS_VVI.pdf) 

 Zápis z jednání PS Věda, výzkum, inovace - Příloha 3d (soubor Priloha_3d_Zapis-
PS_Vzdelavani.pdf) 

 
Ad 4: Soubor doporučení pracovních skupin ohledně relevantních strategických projektů pro PSÚT 
(etapa č. 10 schématu projektového procesu ÚK), včetně bodového hodnocení projektů  

 

V příloze č. 4 Vám zasíláme k dispozici souhrnné výstupy z jednání pracovních skupin obsahující bodového 
hodnocení projektů včetně přiřazené priority dle odborného posouzení členy PS (soubor 
Priloha_4_Final_podkald PS RSK ÚK.pdf)  

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Iva Tomešová 

pověřena zastupováním funkce 

vedoucího odboru strategie, přípravy a realizace projektů KÚ ÚK 
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