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Síť ENVIC
Síť environmentálních informačních center 

v Plzeňském kraji
Hlavní aktivity sítě ENVIC:
• bezplatné poradenství pro veřejnost, obce, školy 

a podnikatele v oblasti životního prostředí
– všeobecné environmentální poradenství (kam s odpady, jak poznám 

ekologicky šetrný výrobek, jak se postarat o nalezeného živočicha, 
jak postavit pasivní dům,...)

– poradenské místo pro Operační program Životní prostředí
– poradenské místo pro Zelenou úsporám

• vzdělávací akce (výstavy, besedy, přednášky, vycházky)



Informační centra (IC) sítě ENVIC
IC Plzeň

IC Spálené Poříčí

IC Klatovy

IC Domažlice

IC Kladruby

IC Plasy

IC Radnice

www.envic.cz



RPIM ENVIC
Síť ENVIC provozuje Regionální poradenské

a informační místo pro Operační program Životní 
prostředí (RPIM) pro prioritní osy:
1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 

rizika povodní
2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 
3. Udržitelné využívání zdrojů energie
4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží
RPIM ENVIC nabízí bezplatnou asistenci při tvorbě

projektového záměru a příloh požadovaných k žádosti 
o dotaci z OP Životní prostředí.



Služby nabízené RPIM
• posouzení financovatelnosti projektového záměru z OP ŽP
• podpora při hledání optimálního technického a 

technologického řešení, které odpovídá parametrům 
programu

• asistence při tvorbě zadání pro zpracovatele projektové 
dokumentace a odborných posudků

• asistence při zpracování rozpočtu projektu, výpočtu výše 
dotace, kontrole způsobilých výdajů projektu

• konzultace obsahu a formy povinných příloh požadovaných 
k žádosti o dotaci

• poradenství s vyplňováním formuláře žádosti o dotaci 
v elektronickém prostředí BENE-FILL

• organizace školení pro žadatele



Kontakty
Regionální poradenské a informační místo pro OP ŽP
ENVIC, o.s.
Prešovská 8, 301 00 Plzeň
tel.: 377 220 323
e-mail: ic.plzen@envic.cz
www.envic-sdruzeni.cz/opzp
Obrátit se na nás můžete telefonicky, e-mailem či osobně. V případě zájmu 

konzultujeme projektové záměry přímo v místě plánované realizace.

Kontakty na RPIM v ostatních krajích jsou uvedeny na
www.opzp.cz (sekce Kontakty - http://www.opzp.cz/sekce/406/rpim---osy-
1-2-a-3-4-5-7/) 



Podpora pro žadatele – Plzeňský kraj
• Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí
• Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského 

kraje
• krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Plzeňského kraje
• Český hydrometeorologický ústav – pobočka Plzeň
• Povodí Vltavy, s.p. - závod Plzeň
• Zemědělská vodohospodářská správa – oblast povodí Vltavy

Koncept a umístění lokálního varovného systému je vhodné 
konzultovat s výše uvedenými institucemi, aby bylo zvoleno 
nevhodnější řešení!



Krajské pracoviště SFŽP
• příjem a administrace žádostí o dotaci z OP ŽP
• poradenství pro OP ŽP

Kontakty:
Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

Ing. Petr Fleišman, tel.: 378 033 911, petr.fleisman@sfzp.cz
Ing. Ivo Slováček, tel.: 378 033 910, ivo.slovacek@sfzp.cz

Kontakty na ostatní krajská pracoviště jsou k dispozici na www.sfzp.cz
(okaz Kontakty v horní liště - http://www.sfzp.cz/sekce/539/krajska-pracoviste/) 



Odbor ŽP KÚ Plzeňského kraje
• konzultace problematiky protipovodňové prevence
• vydávání stanoviska Krajského úřadu z hlediska potřeb životního 

prostředí, které je vyžadováno jako příloha k žádosti

Kontakty:
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje
Škroupova 18 
306 13 Plzeň

Ing. Marie Hanušová - vedoucí oddělení vodního hospodářství, 
tel.: 377 195 330, marie.hanusova@plzensky-kraj.cz

Ing. Hana Peřinová - vedoucí oddělení administrativně správního, 
tel.: 377 195 333, hana.perinova@plzensky-kraj.cz



HZS Plzeňského kraje
• konzultace problematiky varovných a výstražných systémů
• vydávání stanoviska ředitelství Hasičského záchranného sboru kraje, 

které je vyžadováno jako příloha k žádosti

Kontakty:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství 
Kaplířova 9
320 68 Plzeň

Mjr. Ing. Pavel Wolf, tel.: 950 330 175, pavel.wolf@hzspk.cz

Kontakty na ředitelství HZS ostatních krajů jsou uvedeny na www.hzscr.cz
(odkaz Složky v horní liště - http://www.hzscr.cz/web-slozky.aspx) 



ČHMÚ, pobočka Plzeň
• konzultace problematiky hlásné a předpovědní povodňové služby
• konzultace koncepce a umístění lokálních výstražných systémů

Kontakty:
Český hydrometeorologický ústav - pobočka Plzeň 
Mozartova 1237/41
323 00 Plzeň

Ing. Jiřina Grünwaldová, vedoucí oddělení hydrologie, 
tel.: 377 256 631, grunwaldova@chmi.cz (hydrologické informace)

RNDr. Jiří Hostýnek - vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie, 
tel.: 377 256 621, hostynek@chmi.cz (výběr a umístění srážkoměrů)

Kontakty na další pobočky ČHMÚ jsou uvedeny na www.chmu.cz
(odkaz Kontakty v horní liště -
http://www.chmu.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P7_0_Kontakty&last=false)  



Povodí Vltavy, závod Berounka
• konzultace problematiky hlásné povodňové služby
• konzultace koncepce a umístění lokálních výstražných systémů

Kontakty:
Povodí Vltavy, státní podnik – závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
304 20 Plzeň 

Ing. Miloň Kučera – ředitel závodu Berounka, 
tel.: 377 307 388, mkucera@pvl.cz

Ing. Petr Vicenda - vedoucí dispečinku, 
tel.: 377 307 331, vicenda@pvl.cz

Kontakty na další závody Povodí Vltavy, s.p. jsou uvedeny na www.pvl.cz
(sekce Povodí Vltavy, státní podnik/Profil -
http://www.pvl.cz/povodi_vltavy/profil/kontakty.html?lang=cs) 



ZVHS – Oblast povodí Vltavy
• konzultace koncepce a umístění lokálních výstražných systémů

Kontakty:
Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Vltavy
Rudolfovská 80
370 21 České Budějovice

Ing. Drahoš Kobylka, vedoucí oddělení hydroekologických činností 
a informatiky, tel.: 387 693 408, kobylka@zvhs.cz

Kontakty na další pracoviště ZHVS jsou uvedeny na www.zvhs.cz
(odkaz Kontakty v horní liště -
http://www.zvhs.cz/?stranka=Pracoviste&id=20&uid=13765503114cac2ac464ac3&t=1286351592)  



Děkuji za pozornost…
Mgr. Alena Lehmannová

Regionální poradenské a informační místo pro OP ŽP

ENVIC, o.s.

Prešovská 8, 301 00 Plzeň

tel.: 377 220 323

e-mail: alena.lehmannova@envic.cz

www.envic-sdruzeni.cz/opzp


