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Reakce na článek internetového serveru www.lidovky.cz
Vážená redakce internetového serveru lidovky.cz,
reaguji tímto za Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na váš článek z 13. 7. 2009
„Rathův kraj zastavil dotace, starostové si budou stěžovat v Bruselu“.
Není pravdou, že Rathův kraj zastavil dotace. Právě naopak, minulý týden bylo rozděleno z
Regionálního operačního programu Střední Čechy více než půl miliardy na projekty v oblasti
mateřských a středních škol, udržitelných forem veřejné dopravy či pro podnikatele v cestovním
ruchu. Dosud bylo rozděleno více než 4 miliardy Kč a v tomto roce budou mezi žadatele rozděleny
dalších cca 3 miliardy Kč. Projekt města Hořovic nezískal 59 bodů, jak opět nepravdivě uvádí váš
článek. Není pravda, že projekt města Hořovic byl schválen k financování. Projekty schvaluje Výbor
Regionální rady, který naopak vůči tomuto projektu a dalším dvěma vznesl námitky. Na jejich základě
nechal Úřad Regionální rady tyto tři projekty týkající se udržitelných forem dopravy posoudit.
Projekty posuzovali dva externí experti, přičemž jedním z nich byla bezpochyby renomovaná dopravní
fakulta ČVUT. Posudek ČVUT negativně vyhodnotil dané řešení projektu města Hořovic a doporučil
řešení zcela jiné, a to umístění nádraží v blízkosti železniční stanice. Není pravda, že projekt zamítli
krajští úředníci, jak uvádíte ve svém článku. Projekt hodnotí úředníci Úřadu Regionální rady a Výbor
Regionální rady schválil pořadí projektů vyhodnocené již s ohledem na závěry externích expertů, tak
aby evropské fondy směřovaly na nejvhodnější možné řešení dopravní situace ve městech
Středočeského kraje. Postup Výboru Regionální rady tak má ve svých důsledcích precedenční povahu
a vysílá jasný signál směrem k žadatelům, aby navrhovaly důsledně ekonomicky efektivní a optimální
řešení daných problémů.
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O skutečnosti, že Výbor Regionální rady vznesl námitky na svém dubnovém jednání a na jejich
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.
Doufám, že pokud se bude Vaše redakce v budoucnu věnovat tématu evropských dotací, zjistíte si
skutečná fakta a nebudete svými články podporovat neefektivní řešení dopravních situací ve městech
Středočeského kraje.
S pozdravem
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
Ředitel Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy
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