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Závěr zjišťovacího řízení koncepce
„Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 2044“
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje
Název:

Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044

Předkladatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

Umístění:
Kraj:

Moravskoslezský

Charakter koncepce:

Předkládaná „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období
2020 – 2044“ je aktualizovaná koncepce zachycující změny, ke kterým došlo v
oblasti využití energie na územní kraje od předchozího znění Územní energetické
koncepci Moravskoslezského kraje. V návrhové části koncepce jsou uvedené
opatření a konkrétní aktivity, které může kraj ovlivnit při budoucím vývoji v této
oblasti. Její obsah je rozdělen do následujících priorit:
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zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie pro stávající
odběratele i pro rozvoj Moravskoslezského kraje;



zlepšení hospodárného užití energií snižováním energetické náročnosti
všech spotřebitelských sektorů;
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podpora udržitelného rozvoje zajištěním dlouhodobé schopnosti
energetické infrastruktury dodávat energie bez negativních dopadů na
zdraví obyvatel a životní prostředí;



podporovat využití jiných zdrojů energie s cílem postupně nahradit
kapacitu produkovanou z uhlí pro zachování energetické soběstačnosti
Moravskoslezského kraje.

V „Územní energetická koncepci Moravskoslezského kraje na období 2020 – 2044“
jsou navržené tři možné varianty vývoje, které respektují cíle Státní energetické
koncepce z roku 2015. Varianty se liší předpoklady ve výši energetické účinnosti,
mírou využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a s tím souvisejícími
dopady na bilanci konečné a primární spotřeby paliv a energie.
Návrhové období:

2020 – 2044

Zpracovatel oznámení:

ENVIROS, s.r.o., Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČ 61503240

Průběh zjišťovacího řízení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný
správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na
základě § 22 písm. b) č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“), (dále „ krajský úřad“), obdržel dne 25.05.2020 kompletní oznámení
koncepce „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044“. Dne 03.06.2020
zveřejnil krajský úřad informaci o oznámení koncepce na úřední desce Moravskoslezského kraje. Oznámení
koncepce bylo též zveřejněno v Informačním systému SEA. Informace o oznámení koncepce byla písemně
zaslána dotčeným správním úřadům a územně samosprávným celkům.
Souhrnné vypořádání připomínek k oznámení koncepce
Informace o oznámení koncepce byla zveřejněna dne 03.06.2020 na úřední desce krajského úřadu
a na internetu www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – úřední deska krajského úřadu - E.I.A, SEA
– Projednávané záměry, a to pod názvem „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období
2020 - 2044“, dále pak na webových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK027K. Lhůta
20 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení koncepce uplynula dne 23.06.2019. V uvedené lhůtě byla doručena
tato vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených orgánů:

1) vyjádření
krajského
úřadu
Moravskoslezského
kraje,
odboru
životního
prostředí
a zemědělství, č. j. MSK 73667/2020 ze dne 17.06.2020;
2) vyjádření města Kopřivnice, odboru životního prostředí, č. j. 46989/2020/SoLe ze dne 16.06.2020;
3) vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, č. j. ČIŽP/49/2020/4388
ze dne 17.06.2020;
4) vyjádření městského úřadu Bruntál, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství,
č. j. MUBR/35916-20/tes – OŽP-5352/2020/tes ze dne 18.06.2020;
5) vyjádření městského úřadu Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. MUCT/25657/2020
ze dne 19.06.2020;
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6) vyjádření městského úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. MUOR 90527/2020 ze
dne 15.06.2020;
7) vyjádření magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, č. j. SMO/285108/20/OŽP/Mrt
ze dne 15.06.2020;
8) vyjádření magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, č. j. MMOP 68298/2020 ze dne
22.06.2020;
9) vyjádření statutárního města Karviná, č. j. SMK/075013/2020 ze dne 18.06.2020;
10) vyjádření magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. MMFM
77153/2020 ze dne 22.06.2020;
11) vyjádření magistrátu města Karviné, odboru stavební a životního prostředí, č. j. SMK/080170/2020 ze
dne 23.06.2020;
12) vyjádření statutárního města Ostravy, č. j. SMO/285637/20/OŽP/Mrt ze dne 15.06.2020;
13) vyjádření magistrátu města Havířova, č. j. MMH/79374/2020 ze dne 22.06.2020;
14) vyjádření města Bohumín, městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb, č. j.
MUBO/20261/2020/ŽPS/OrL ze dne 23.06.2020.
V uvedené lhůtě bylo dále doručeno 5 vyjádření veřejnosti.
Krajský úřad obdržel v zákonném termínu vyjádření celkem 19-ti subjektů. Připomínky týkající se obsahu
a rozsahu posouzení byly použity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech
došlých vyjádření byly předány předkladateli, resp. jeho oprávněnému zástupci, k vypořádání.
Krajský úřad dále po zákonné lhůtě obdržel:

15) vyjádření městského úřadu Krnov, odboru životního prostředí, č. j. KRNOZP-42294/2020 vagj ze dne
23.06.2020 (doručeno 24.06.2020);
16) Vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. j. KHSMS 29004/2020/OV/HOK ze dne
22.06.2020 (doručeno 26.06.2020).
K vyjádřením zaslaným po lhůtě se ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
nepřihlíží, nicméně v tomto případě, kdy koncepce bude dále posuzována dle tohoto zákona, je možné je
zapracovat do vyhodnocení koncepce. Vyjádření zaslaná po lhůtě budou pro tyto účely též předána
předkladateli koncepce, resp. jeho zástupci.

Závěr
Krajský úřad, na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 10d a podle kritérií uvedených v příloze
č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že
bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce
„Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044“
na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
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Koncepce „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044“ je předmětem
posuzování vlivů koncepce podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Proto bylo podle ust. § 10d odst. 1 téhož zákona provedeno zjišťovací řízení, s cílem upřesnění
rozsahu a obsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, přičemž rozsah a obsah
vyhodnocení je uveden následovně.
Vyhodnocení je nutno zpracovat v rámci základních zákonných požadavků daných zejména § 2, § 10b
a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí s přihlédnutím k došlým vyjádřením ke
koncepci, ale také se zaměřením na další aspekty, zejména:

1. Účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů koncepce, včetně doporučení jedné
nejvhodnější varianty.
2. Míru ovlivnění jiných koncepcí.
3. význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí, veřejné zdraví a s ohledem
na podporu udržitelného rozvoje.
4. Vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území, včetně sociálně ekonomických aspektů.
5. Význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského
společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví (např. plány a programy v oblasti
odpadového hospodářství nebo ochrany vod).
6. Vyhodnotit soulad koncepce s relevantními mezinárodními, národními a krajskými koncepcemi.
7. Vyhodnotit, jaké dopady může mít koncepce na zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), významné
krajinné prvky (dále jen „VKP“), přírodní parky, územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“),
biodiverzitu, migrační prostupnost území, krajinný ráz a fragmentaci přírodních biotopů a krajiny a zda
předkládaný materiál respektuje limity využití území, respektive základní ochranné podmínky dané
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a bližší ochranné
podmínky dané zřizovacím předpisem dotčených ZCHÚ, zhodnotit možný vliv realizace na úroveň
biodiverzity, rozmanitost ekosystémů a na navržený nebo vymezený ÚSES.
8. Navrhnout případná opatření ke snížení, vyloučení či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ, VKP,
přírodní parky, ÚSES, biodiverzitu, migrační prostupnost území kraje, krajinný ráz a fragmentaci
přírodních biotopů a krajiny.
9. Vyhodnotit vlivy ve vztahu k ochraně říčních niv, podzemních a povrchových vod.
10. Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu,
zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy, a do jaké míry vytváří koncepce podmínky pro
omezení záboru půdy ve volné krajině.
11. Vyhodnotit vlivy navrhovaných cílů a opatření na kvalitu ovzduší. V případě negativních vlivů na kvalitu
ovzduší navrhnout taková opatření, aby byly tyto negativní dopady minimalizovány a aby byly
vytvořeny podmínky pro zlepšování kvality ovzduší.
12. V případě, že budou v návrhu koncepce uvedeny či lokalizovány konkrétní investiční záměry, vyhodnotit
jejich dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, a to včetně synergických a kumulativních vlivů. Dále
vyhodnotit, zda a jak je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení dotčeného území a
přírodní hodnoty krajiny.
13. Jasně definovat a zdůvodnit, zda koncepce má či nemá přeshraniční vliv. Vzhledem k návaznosti území
kraje na státní hranice je nutno kapitolu, která se bude zabývat možnými přeshraničními vlivy,
rozpracovat a řádně tuto kapitolu odůvodnit.
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14. V návrhu a hodnocení dopadů jednotlivých aktivit vyhodnotit socioekonomické dopady ovlivňující
zdravotní stav obyvatelstva (např. dopady útlumu těžby uhlí apod.).
Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která krajský úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat
a akceptovaná vyjádření zapracovat do návrhu koncepce či vyhodnocení SEA.

Vliv koncepce „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 – 2044“ na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen příslušnými orgány
ochrany přírody v rámci stanovisek: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné
krajinné oblasti Beskydy, č. j. SRO0304/BE/2020 ze dne 18.05.2020; Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky, regionální pracoviště Olomoucko, č. j. 1034/OM/2020 ze dne 07.05.2020; Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří, č. j. 00341/PO/2020-2 ze dne 28.04.2020;
krajský úřad, č. j. MSK 46535/2020 ze dne 20.04.2020; Újezdní úřad Libavá, č. j. MO 108981/2020-1484 ze
dne 14.04.2020; Ministerstvo životního prostředí, č. j. MZP/2020/580/384 ze dne 05.05.2020.

Další postup dle § 10e
Předkladatel je povinen zajistit osobu oprávněnou ke zpracování vyhodnocení dle § 19 a informovat o tom
příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu.
Návrh koncepce společně s vyhodnocením požadujeme předložit 1x v listinné a 1x v elektronické podobě.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění závěru
zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň dotčené územní
samosprávné celky žádáme, aby zaslaly krajskému úřadu písemné potvrzení o vyvěšení této informace na
úřední desce.
Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: veřejná správa – úřední
deska – úřední deska krajského úřadu - E.I.A, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem „Územní
energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044“. Veškeré informace o koncepci včetně
došlých
vyjádření
jsou
zveřejněny
také
na
webových
stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MSK027K.

Ing. Dana Kučová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
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Přílohy (obdrží předkladatel)

1) vyjádření
krajského
úřadu
Moravskoslezského
kraje,
odboru
životního
prostředí
a zemědělství, č. j. MSK 73667/2020 ze dne 17.06.2020;
2) vyjádření města Kopřivnice, odboru životního prostředí, č. j. 46989/2020/SoLe ze dne 16.06.2020;
3) vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, č. j. ČIŽP/49/2020/4388
ze dne 17.06.2020;
4) vyjádření městského úřadu Bruntál, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství,
č. j. MUBR/35916-20/tes – OŽP-5352/2020/tes ze dne 18.06.2020;
5) vyjádření městského úřadu Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. MUCT/25657/2020
ze dne 19.06.2020;
6) vyjádření městského úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. MUOR 90527/2020 ze
dne 15.06.2020;
7) vyjádření magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, č. j. SMO/285108/20/OŽP/Mrt
ze dne 15.06.2020;
8) vyjádření magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, č. j. MMOP 68298/2020 ze dne
22.06.2020;
9) vyjádření statutárního města Karviná, č. j. SMK/075013/2020 ze dne 18.06.2020;
10) vyjádření magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. MMFM
77153/2020 ze dne 22.06.2020;
11) vyjádření magistrátu města Karviné, odboru stavební a životního prostředí, č. j. SMK/080170/2020 ze
dne 23.06.2020;
12) vyjádření statutárního města Ostravy, č. j. SMO/285637/20/OŽP/Mrt ze dne 15.06.2020;
13) vyjádření magistrátu města Havířova, č. j. MMH/79374/2020 ze dne 22.06.2020;
14) vyjádření města Bohumín, městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, č. j.
MUBO/20261/2020/ŽPS/OrL ze dne 23.06.2020;
15) vyjádření městského úřadu Krnov, odboru životního prostředí, č. j. KRNOZP-42294/2020 vagj ze dne
23.06.2020 (doručeno 24.06.2020);
16) Vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. j. KHSMS 29004/2020/OV/HOK ze dne
22.06.2020 (doručeno 26.06.2020).
17) 5 x vyjádření veřejnosti

ROZDĚLOVNÍK:
Dotčené územní samosprávné celky
 Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zde
 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
 Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 34 Havířov-Město
 Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
 Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
 Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
 Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 74301 Bílovec 1
 Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
 Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál
 Město Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
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Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín
Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov
Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry
Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
Rýmařov, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Dotčené správní úřady
 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
 Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 2, 736 34 Havířov-Město
 Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
 Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
 Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek
 Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1/1, 74301 Bílovec
1
 Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
 Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Nádražní 994/20,
79201 Bruntál
 Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
 Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm
 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
 Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín
 Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
 Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
 Městský úřad Kravaře, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21
Kravaře
 Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov
 Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
 Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry
 Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
 Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov
 Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov
 AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 876/2, 702 00
Moravská Ostrava a Přívoz
 AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník
 AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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Újezdní úřad Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá
Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5/1719, Ostrava-Moravská,
Ostrava 702 00
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická, 1442/65, 100 10 Praha 10
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 1598/18, 702 00
Ostrava
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Sousední kraje
 Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21/, 76190 Zlín
 Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77911 Olomouc
Dále obdrží
 Český báňský úřad, Kozí 748/4, 110 01 Praha 1 - Staré Město
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