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Reakce ředitele ÚRR Tomáše Novotného na článek "Na nádraží peníze nebudou" zveřejněný
10. 7. 2009 v Mladé frontě DNES
V pátek, dne 10. červcence 2009 vyšel ve středočeské příloze Mladé fronty DNES článek s názvem
"Na nádraží peníze nebudou". Přinášíme reakci ředitele Úřadu Regionální rady, JUDr. Ing. Tomáše
Novotného, Ph.D. na tento článek. Zároveň jsme požádali autorku článku paní Alenu Rokosovou o
uveřejnění této odpovědi na stránkách Mladé fronty DNES.

Vážená paní redaktorko,
reaguji tímto za Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na Váš článek v MF Dnes střední Čechy ze dne 10. 7. 2009 „Na nádraží peníze nebudou“. Článek dává rozsáhlý prostor zástupci
žadatele, městu Hořovice (6 citací), včetně možnosti repliky na stanovisko ÚRR a pouze jednou cituje
zástupce ÚRR a to bez možnosti replik a uvedení stanovisek žadatele na pravou míru. V této
souvislosti Vás žádám o uveřejnění těchto doplňujících informací.
Prostředky z fondů EU se poskytují v souladu se zásadou řádného finančního řízení na projekty, které
jsou maximálně ekonomicky efektivní a nejvhodněji věcně řeší daný problém tak, aby nedošlo k
mrhání veřejnými zdroji. Žádosti schvaluje Výbor Regionální rady. Na základě jeho námitek, Úřad
Regionální rady nechal prověřit v případě výzvy č. 20 tři projekty týkající se udržitelných forem
dopravy. Projekty posuzovali dva externí experti, přičemž jedním z nich byla bezpochyby renomovaná
dopravní fakulta ČVUT. Posudek ČVUT negativně vyhodnotil dané řešení a doporučil řešení zcela
jiné (viz. článek „Na nádraží peníze nebudou“). Výbor Regionální rady schválil pořadí projektů
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vyhodnocených již s ohledem na závěry externích expertů, tak aby finance z evropských fondů
směřovaly na nejvhodnější možné řešení dopravní situace ve městech Středočeského kraje.
O skutečnosti, že Výbor Regionální rady vznesl námitky na svém dubnovém jednání, a na jejichž
základě dochází k přezkumu projektů externími experty, byl žadatel vedením ÚRR informován.
Projekt města Hořovic řešící autobusové nádraží může být po zohlednění připomínek expertů
opětovně předložen v dalších výzvách v rámci ROP Střední Čechy. ÚRR je připraven poskytnout
žadateli konzultace a závěry expertních posudků.
Ke zcela nepravdivému konstatování zástupce města Hořovic, že „priority jsou nastavovány podle
barev stranických příslušníků na radnici“, uvádím stručnou statistiku schválených projektů v rámci
výzvy č. 20. Z dvanácti schválených žádostí byly v případě pěti projektů předkladateli města, kde
radnici vedou nezávislí, ve třech případech šlo o radnice vedené ODS, ve třech případech šlo o svazky
měst a obcí a v jednom případě je město vedeno KDU-ČSL. Pro příště by MF Dnes měla požadovat
doložení citací typu „stranických triček“, aby články odpovídaly realitě.
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
Ředitel Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy
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