*KUPAX00OHRC6*
KUPAX00OHRC6

Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
04.05.2018
Číslo jednací:
KrÚ 41064/2018
Spisová značka: SpKrÚ 33383/2018/OŽPZ/OIP
Vyřizuje:
Ing. Simona Valentová
Telefon:
466026413
E-mail:
simona.valentova@pardubickykraj.cz
Datum:
05.06.2018

dle rozdělovníku

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
(dále jen zákon)
Identifikační údaje:
Název:

Územní energetická koncepce Pardubického kraje - aktualizace 2018

Charakter koncepce:
Územní energetická koncepce Pardubického kraje - aktualizace 2018 (dále jen územní energetická
koncepce) je dlouhodobá strategie, připravená pro období do roku 2043. Aktualizovaná koncepce
zachycuje všechny změny, ke kterým došlo v oblasti užití energie na území kraje od předchozího
znění z roku 2003. Na základě rozboru sledovaných trendů a definovaných předpokladů variantně
předpovídá vývoj a jeho cíle v příštích 25 letech.
V návrhové části koncepce je rozvedeno, jakým způsobem, opatřeními a konkrétními aktivitami
může kraj budoucí vývoj v této oblasti ovlivňovat.
Hlavní vizí územní energetické koncepce je zajistit spolehlivé a hospodárné zásobování, nakládání
s palivy a energií v souladu s udržitelným rozvojem kraje. Územní energetická koncepce je
v souladu se státní energetickou koncepcí a má navrhovat způsob naplnění cílů státní energetické
koncepce na území kraje.
Strategie dalšího rozvoje ve způsobu nakládání s energií na území kraje byla rozpracována do
následujících priorit:
 zajištění optimální dodávky energií pro stávající odběratele i pro rozvoj území;
 snižování energetické náročnosti všech spotřebitelských sektorů;
 snižování emisní zátěže ze zdrojů tepla spalujících tuhá, kapalná i plynná paliva ve
vyjmenovaných oblastech;
 maximální využívání kombinované výroby tepla a elektrické energie;
 maximální využívání obnovitelných zdrojů energie.
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Hlavní cíle koncepce:
 provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií;
 realizace energetických úspor;
 využívání obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie;
 výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla;
 snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů;
 rozvoj energetické infrastruktury;
 provoz ostrovů v elektrizační soustavě;
 rozvoj inteligentních sítí;
 využití alternativních paliv.
Umístění:
Předkladatel:
Navrhované období:

Pardubický kraj
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
2018 - 2043

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 11. 5. 2018 zveřejněním informace o oznámení koncepce na
úřední desce Pardubického kraje a o tom kdy a kde je možno do něj nahlížet. Informace byla
rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/sea), kód koncepce
PAK006K. Informace o oznámení byla zaslána dotčeným územně samosprávným celkům pro
zveřejnění na úředních deskách.
Dále byly požádány dotčené územně samosprávné celky (obec, kraj) a dotčené správní úřady
podle § 10c odst. 2 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce příslušnému
úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení na úřední desce Krajského úřadu
Pardubického kraje. Současně byly informováni o tom, že k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný
úřad nepřihlíží.
Souhrnné vypořádání připomínek
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, oddělení integrované
prevence obdržel vyjádření od 9 subjektů. Tato vyjádření byla použita jako podklad pro vydání
tohoto závěru zjišťovacího řízení. Ze strany veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení koncepce
obdrženo žádné vyjádření.
Ve stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili:
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
ČIŽP/45/2018/5379 ze dne 23. 5. 2018

Hradec

Králové,

pod

č.j.

Oddělení integrovaných agend považuje za žádoucí, aby projednávaná koncepce z důvodu
budoucích změn na úseku nakládání s odpady spočívajících v ukončení skládkování komunálního
odpadu se podrobněji zabývala možností spalování odpadů.
Vypořádání úřadu - v rámci změn právních předpisů v oblasti životního prostředí, může předkladatel
předložit novou aktualizaci dokumentu na základě zpracované zprávy o uplatňování územní
energetické koncepce. Tuto zprávu kraj zpracovává nejméně jednou za pět let.
Oddělení ochrany vod, oddělení ochrany ovzduší, oddělení odpadového hospodářství, oddělení
ochrany přírody a oddělení ochrany lesa nemají k předložené koncepci připomínky.
Vypořádání úřadu - bez komentáře
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, pod č.j. SBS
14662/2018OBÚ-09/1 ze dne 25. 5. 2018:
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Je nutné respektovat v dotčeném katastrálním území zejména ust. § 18 a ust. § 19 zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Dále upozorňuje, že na území Pardubického kraje se nacházejí výhradní ložiska
a chráněná ložisková území. Evidenci ložisek vede Ministerstvo životního prostředí.
Vypořádání úřadu - odkaz na zákonné povinnosti.
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí pod č.j. 351/2018/OŽPZ/VA ze dne
24. 5. 2018:
Vodoprávní úřad se především zabýval částí oznámení hodnocené v kapitole C. 3.4. Voda
a v kapitole C. 3. 17 Staré ekologické zátěže. Ke kapitole C. 3.4.1 Povrchové vody obsah kapitoly
by bylo vhodné upravit, neboť výčet víceúčelových přehrad je zavádějící. Na území Pardubického
kraje byly vybudovány přehrady Hamry, Seč, Křižanovice na Chrudimce, Pařížov na Doubravě
a Pastviny na Divoké Orlici (nepatří tedy mezi vyjmenované přehrady Ivanské jezero, Hvězda,
Lanškrounské rybníky, rybník Rosnička). Záplavová území neslouží pro ochranu území před
záplavami (text na str. 54)
V kapitole C. 3. 17 u vyjmenovaných starých ekologických zátěží jsou neaktuální informace, neboť
na jmenovaných lokalitách byly sanace ukončeny.
Vypořádání úřadu - vodoprávní úřad uvádí vysvětlující informace k daným kapitolám. Neaktuální
informace nepovažujeme za významné, neboť nemohou mít rozhodující vliv na předmět
posuzování a závěr zjišťovacího řízení.
Orgán odpadového hospodářství ke kapitole C 3.16 uvádíme, že v Pardubickém kraji není povolen
provoz ,,nevhodných průmyslových spalovacích zařízení na spalování odpadů“. Pardubický kraj
preferuje tzv. technologickou neutralitu. Problematika zpracování digestátu z bioplynových stanic
nepatří do posuzovaného dokumentu.
Vypořádání úřadu - jedná se o vysvětlení ke kapitole C 3.16 a koncepce obsahuje některé kapitoly
nad rámec zpracování stanovený zákonem.
Orgán ochrany ovzduší kapitola C.3.2 Ovzduší neobsahuje aktuální údaje o stávajících
provozovatelích zdrojů znečišťování ovzduší a rovněž kapitola C. 3.3 není aktuální, neboť obsahuje
data pouze do roku 2015. Chybí roky 2016 a 2017.
Vypořádání úřadu - neaktuální informace nepovažujeme za významné, neboť nemohou mít
rozhodující vliv na závěr zjišťovacího řízení.
Orgán ochrany přírody nemá proti návrhu námitek. Vyjádření se nevztahuje na konkrétní záměry
realizované v budoucnu na základě předkládané koncepce.
Vypořádání úřadu - bez komentáře.
- Město Králíky pod č.j. MUKR/86262018/MO/HK ze dne 28. 5. 2018:
město Králíky bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepce a nemá
připomínky.
Vypořádání úřadu - bez komentáře.
- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí pod č.j. MUVM/17056/2018 ze dne
25. 5. 2018:
Nakládání s odpady, ochrana ovzduší, státní správa lesů, vodoprávní úřad a památková péče nemá
připomínky. Městský úřad Vysoké Mýto, jako dotčený správní úřad nepožaduje posuzovat dále
koncepci dle zákona.
Vypořádání úřadu - bez komentáře
- Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí pod č.j. OŽP/36536/18/LO ze dne
30. 5 .2018:
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Oddělení odpadů a ovzduší, oddělení ochrany přírody, oddělení vodního hospodářství nemáme
k předložené koncepci zásadní připomínky.
Vypořádání úřadu - bez komentáře.
- Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí pod č.j. MUPC/10208/2018/OŽP/KH ze dne
31. 5. 2018:
Orgán ochrany přírod krajiny, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
orgán odpadového hospodářství a státní správa lesů navrhovaná opatření jsou definována na
obecné úrovni, domníváme se, že energetická koncepce nebude mít žádný negativní vliv na
ochranu přírody a krajiny a ochranu ovzduší. Dále nemáme připomínek.
Vypořádání úřadu - bez komentáře.
- Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí pod č.j. 26608-18/OZP/-kor ze dne 31. 5. 2018:
Orgán vodního hospodářství, státní správy lesů, orgán odpadového hospodářství orgán ochrany
přírody a krajiny, orgán ochrany zemědělského půdního fondu a orgán ochrany ovzduší bez
připomínek.
Vypořádání úřadu - bez komentáře.
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pod č.j. KHSPA
08144/2018/CR ze dne 31. 5. 2018: po vyhodnocení oznámení koncepce z hlediska problematiky
a požadavků ochrany veřejného zdraví s koncepcí souhlasíme.
Vypořádání úřadu - bez komentáře.
Závěr:
Koncepce „Územní energetická koncepce Pardubického kraje - aktualizace 2018“ je předmětem
posuzování vlivů koncepce podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo podle ust.
§ 10d odst. 1 téhož zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda koncepce bude
posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad podle ust. § 10d odst. 2 provedl zjišťovací řízení a podle kritérií uvedených v příloze č. 8
k citovanému zákonu zhodnotil oznámení, obdržená vyjádření a stanoviska a dospěl k závěru, že
koncepce „Územní energetická koncepce Pardubického kraje - aktualizace 2018“ nebude
posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Odůvodnění:
Aktualizace územní energetické koncepce představuje změnu územní energetické koncepce, která
byla podrobena procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Příslušné orgány ochrany přírody, a to Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství (stanovisko ze dne 11. 4. 2018 vydané pod č.j. 25103/2018/OŽPZ/Pe), Agentura
ochrany přírody ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správy CHKO Železné hory
(stanovisko ze dne 2. 5. 2018 vydané pod č.j. 1468/VC/18) a Agentura ochrany přírody ČR,
Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy (stanovisko ze dne 29. 3. 2018 vydané pod
č.j. 01171/ZV/2018) vyloučily svými stanovisky podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vliv předložené koncepce na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti.
Žádný ze subjektů, který se k předložené změně koncepce vyjádřil v rámci zjišťovacího řízení,
nepožadoval posouzení podle zákona. Uplatněné připomínky se týkali především formálních
nedostatků oznámení v podobě neaktuálních dat, které nemohou mít vliv na výsledek procesu
posuzování a závěr zjišťovacího řízení.

4

K závěru, že Územní energetickou koncepci Pardubického kraje - aktualizaci 2018 není nutné
posuzovat podle zákona, dospěl příslušný úřad po zohlednění kritérií pro zjišťovací řízení dle
přílohy č. 8 zákona:
Územní energetická koncepce je zpracována ve dvou variantách. Přičemž varianty zohledňují
specifika Pardubického kraje a dosavadní vývoj v uspokojování potřeb u jednotlivých
spotřebitelských sektorů. Z hlediska cílů koncepce je variantní řešení dostačující.
Územní energetická koncepce nespecifikuje umístění či velikost konkrétních záměrů a současně
konkrétní nenavrhuje. Územně energetická koncepce Pardubického kraje – aktualizace 2018
nestanovuje nový rámec (oproti Územně energetické koncepci) pro budoucí povolení nových
záměru uvedených v příloze č. 1 k zákonu, protože neupravuje podmínky pro jejich povolování,
zejména pokud jde o umístění, povahu, velikost, provozní podmínky nebo požadavky na přírodní
zdroje.
Územní energetická koncepce zohledňuje strategické dokumenty na regionální a národní úrovni.
Současně reflektuje i širší mezinárodní souvislosti (Rámcová úmluva o klimatu, Evropská úmluva
o krajině). Dle charakteru není předpoklad negativního ovlivnění jiných koncepcí.
Význam aktualizace koncepce lze hodnotit jako pozitivní, neboť navrhované cíle spočívají ve
zvyšování energetické efektivnosti a v úsporách energie s využitím obnovitelných a druhotných
zdrojů. Tyto cíle by měly přispívat ke zlepšení stavu ovzduší, a tím i veřejného zdraví. U rozvoje
nových ploch bude kladen důraz na využití stávajících zdrojů energie. S ohledem na navržené cíle,
lze vliv na udržitelný rozvoj dotčeného území označit jako pozitivní.
Jako problémovou složku životního prostředí v daném území je znečištění ovzduší. V Pardubickém
kraji se vyskytují znečišťující látky ve vybraných částech území se znečišťující látkou
benzo(a)pyren, jehož původcem jsou zejména malé zdroje v domácnostech na pevná paliva
a doprava. Územní energetická koncepce respektuje požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je v souladu s obsahem Připravovaného programu na
zlepšení kvality ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod a svým obsahovým zaměřením podporuje
kvalitu ovzduší. Některé cíle jsou zaměřeny přímo na zlepšení kvality ovzduší a postupné
nahrazování tuhých paliv obnovitelnými nebo druhotnými zdroji energie.
Územní energetická koncepce není v rozporu se závazky, které pro ČR vyplývají z právních
předpisů Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví. Změna tedy
nepředstavuje významné dopady na oblast uplatňování evropského práva na životní prostředí.
S ohledem na charakter změny koncepce a jejích cílů lze konstatovat, že změna koncepce nebude
mít negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Pravděpodobnost vlivů je spojena především
s realizací konkrétních aktivit a projektů naplňujících cíle aktualizované koncepce. Tyto vlivy bude
nutné posoudit a případně zmírnit dopady na projektové úrovni.
Vzhledem k charakteru nejsou kumulativní a synergické vlivy předpokládány.
S ohledem na účel a cíle změny koncepce nejsou předpokládány žádné přeshraniční vlivy.
Navržené cíle nepředstavují významné riziko pro životní prostředí a veřejné zdraví.
S ohledem na charakter navrhovaných cílů se nepředpokládá významný vliv na složky životního
prostředí, včetně lokalit Natura 2000, ani kulturní dědictví.
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Hustota obyvatel, osídlení a míra urbanizace nebudou ovlivněny změnou koncepce.
Realizací změny koncepce nebude docházet k překračování standardů kvality životní prostředí
nebo mezních hodnot, jak jsou nastaveny v právních předpisech na životního prostředí.
Kvalita půdy a intenzita využívání nebude ovlivněna změnou koncepce. Lze předpokládat mírný
negativní vliv, a to v závislosti na umístění konkrétních záměrů a jejich technických řešení, které
ovšem tato koncepce ve svém obecné rovině neřeší. Negativní vliv lze spíše očekávat v podobě
dočasných záborů zemědělského půdního fondu např. pro rozvoj fotovoltaických elektráren. Vlivy
bude nutné posoudit a případně na projektové úrovni zajistit vhodné zmírňující opatření.
Předkládaná změna koncepce nepředpokládá významné vlivy na oblasti nebo krajiny s uznávaným
statutem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni, nevyplývá to ani z doručených
vyjádření orgánů ochrany přírody a krajiny.
Přínos posouzení změny koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišné
úrovni v téže oblasti je shledán jako minimální. Územní energetická koncepce Pardubického kraje
včetně její změny vychází ze Státní energetické koncepce.
Závěrem uvádíme, že na základě oznámení koncepce, doručených vyjádření v rámci zjišťovacího
řízení a porovnání aktualizace územní energetické koncepce s výše uvedenými kritérii přílohy č. 8
k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že se jedná
o takovou změnu koncepce, u které není předpoklad významných vlivů na životní prostředí, jež by
odůvodňovaly nutnost posouzení dle zákona.
Tímto závěrem není dotčena povinnost posuzování konkrétních záměrů podléhající posouzení
podle zákona.
Statutární město Pardubice, město Holice, město Přelouč, město Chrudim, město Hlinsko,
město Litomyšl, město Moravská Třebová, město Polička, město Svitavy, město Česká
Třebová, město Králíky, město Ústí nad Orlicí, město Lanškroun, město Vysoké Mýto, město
Žamberk (jako dotčené územně samosprávné celky) žádáme podle § 16 odst. 2 zákona
o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Zároveň žádáme územně samosprávné celky o písemné vyrozumění o datu vyvěšení
zdejšímu úřadu, a to v co nejkratším možném termínu. Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn na
internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz a rovněž v Informačním
systému SEA na internetových stránkách www.cenia.cz/sea pod kódem PAK006K.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
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Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží
Předkladatel koncepce
1. Pardubický kraj
Dotčené územní samosprávné celky:
2. statutární město Pardubice
3. město Holice
4. město Přelouč
5. město Chrudim
6. město Hlinsko
7. město Litomyšl
8. město Moravská Třebová
9. město Polička
10. město Svitavy
11. město Česká Třebová
12. město Králíky
13. město Ústí nad Orlicí
14. město Lanškroun
15. město Vysoké Mýto
16. město Žamberk
Dotčené správní orgány:
17. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy
18. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
19. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
20. Obvodní báňský úřad pro území Královehradeckého a Pardubického kraje
21. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí
22. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
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