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           Č. j.: 37297/ENV/15 

       V  Praze dne 28. května 2015 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

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 hl. m. Prahy 2013 – 2033  

(aktualizace 2014)  

Charakter koncepce: 

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 – 2033 (aktualizace 2014) (dále 
také jen „AÚEK HMP“) je dlouhodobá strategie, která zachycuje všechny významné 
změny, k nimž došlo v oblasti užití energie na území hl. m. Prahy od výchozího roku 
prvního znění Územní energetické koncepce hl. m. Prahy (2001) a na základě rozboru 
sledovaných trendů a definovaných předpokladů předpovídá možný další vývoj v příštích 
dvou desetiletích. Strategickým cílem AÚEK HMP je podpora spolehlivosti zásobování 
energií při současném prosazování hospodárnosti při jejím užití v souladu s udržitelným 
rozvojem. 

Strategie naplňování koncepce je rozdělena do 4 prioritních oblastí, v rámci kterých 
bylo definováno 16 opatření. Těmito prioritními oblastmi jsou: 

- PO1: Podpora hospodaření s energií v objektech v majetku hl. m. Prahy, 

- PO2: Podpora (ekonomicky) efektivního využití energie na území hl. m. Prahy, 

- PO3: Podpora využití obnovitelných, druhotných a perspektivních zdrojů 
energie, 

- PO4: Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie.  

 

Umístění:  Hlavní město Praha 

Předkladatel:  Hlavní město Praha 
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Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 28. 4. 2015 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední 
desce posledního kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce MZP206K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. 
 Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním 
úřadům.  

 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 18 subjektů. 
Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání 
tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly předány 
předkladateli koncepce k vypořádání.  

 

Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce 
provedlo Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“) zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím 
závěrem. 

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizace 2014) jako koncepce 
naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí bude předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných 
požadavků daných zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí  
ze zjišťovacího řízení, zejména 

1) Vyhodnotit soulad AÚEK HMP s relevantními koncepcemi na úrovni hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje a na úrovni národní v oblasti ochrany životního 
prostředí. Vyhodnotit zda AÚEK HMP naplňuje cíle stanovené ve schválených 
národních koncepčních dokumentech – Strategie ochrany biologické rozmanitosti 
ČR - 2005, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR - 2009, 
Státní politika životního prostředí ČR na období 2012 - 2020. Mimo jiné vyhodnotit 
soulad s Aktualizací Státní energetické koncepce České republiky,  
s připravovanými plány odpadového hospodářství pro území hlavního města Prahy 
a území Středočeského kraje.  

2) Vyhodnotit, zda a v jaké míře je v rámci AÚEK HMP využit (zohledněn) potenciál  
ke zlepšení stavu ovzduší na území hl. m. Prahy. Vyhodnotit, jak AÚEK HMP 
přispěje k naplňování cílů aktuálně platného (Integrovaný krajský program 
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snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město 
Praha) i nově připravovaného programu zlepšování kvality ovzduší. 

3) Vyhodnotit soulad AÚEK HMP s Koncepcí památkové péče v České republice  
na léta 2011 – 2016, především vyhodnotit, jak budou v rámci energetických úspor 
zohledňovány zájmy památkové péče, zejména při zateplování fasád historických 
domů, popřípadě při umisťování solárních článků. 

4) Vyhodnotit vliv AÚEK HMP na zvláště chráněná území (ZCHÚ) v řešeném území. 
Vyhodnotit, zda realizací v koncepci navržených opatření nemůže dojít k ohrožení 
předmětů a cílů ochrany dotčených ZCHÚ. 

5) Vyhodnotit vliv v koncepci navržených opatření ve vztahu k obecné ochraně přírody  
a krajiny (např. vliv na krajinný ráz, významné krajinné prvky, přírodní parky, 
územní systém ekologické stability). 

6) S ohledem na výše uvedené body ve vyhodnocení navrhnout případná opatření 
k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ, VKP, 
přírodní parky, ÚSES, krajinný ráz. 

7) Vyhodnotit, zda a jak jsou v AÚEK HMP zohledněny zásady ochrany zemědělského 
půdního fondu s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy. 

8) Vyhodnotit vliv AÚEK HMP na povrchové a podzemní vody. Zároveň vyhodnotit vliv 
na kvalitu surové povrchové a podzemní vody v souvislosti s aplikací hnojiv  
a pesticidů při produkci biomasy za účelem energetického využití. 

9) Vyhodnotit možné vlivy AÚEK HMP na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně 
jejich ochranných pásem zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání 
lesních porostů, zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně  
v krajině. 

10)Vzhledem k předpokládanému zvyšování energetického využití opadů (rozšíření 
ZEVO Malešice) a následnému nárůstu dopravy vyhodnotit vliv na hlukovou  
a imisní zátěž. Zároveň vyhodnotit, jak AÚEK HMP zohledňuje stávající hlukovou  
a imisní zátěž dotčeného území a přispívá k jejich odstraňování ekologizací 
dopravy, rozvojem bezmotorové dopravy, zvyšováním podílu železniční dopravy  
na veřejné a nákladní dopravě. 

11)Vyhodnotit variantu bez zvyšování energetického využití odpadů, tedy variantu  
bez rozšíření ZEVO Malešice.  

12)Vyhodnotit, zda a jak AÚEK HMP přispívá ke snižování spotřeby energie  
a omezování sekundární prašnosti vlivem tvorby zelených střech. 

13)V případě, že budou v AÚEK HMP uvedeny a lokalizovány konkrétní investiční 
záměry, vyhodnotit jejich dopady na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné 
zdraví. 

14)Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP 
obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat.  
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V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného 
výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně 
přípustné. Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých přípustných variant z hlediska vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné 
a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých 
vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit 
k jednotlivým variantám. 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 
samosprávných celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje 
příslušný úřad počet návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení 
zpracované posuzovatelem, pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 39 ks v elektronické 
podobě na CD. 

 

 
                   Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 

     ředitel odboru 
       posuzování vlivů na životní prostředí 

      a integrované prevence 
 

Obdrží: 

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 

Přílohy: obdrží předkladatel 

1. kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP 
2. kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP 
3. kopie vyjádření odboru odpadů MŽP 
4. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 
5. kopie vyjádření odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

MŽP 
6. kopie vyjádření Středočeského kraje 
7. kopie vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství   
8. kopie vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí 
9. kopie vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy 
10. kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Praha 
11. kopie vyjádření Městské části Praha 7 
12. kopie vyjádření Městské části Praha 11 
13. kopie vyjádření Městské části Praha 12 
14. kopie vyjádření Městské části Praha 13 
15. kopie vyjádření Městské části Praha 14 
16. kopie vyjádření Městské části Praha 15 
17. kopie vyjádření Městské části Praha 20 
18. kopie vyjádření města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 


