PROHLÁŠENÍ KE SCHVÁLENÉ AKTUALIZACI ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ
KONCEPCE MĚSTA JIHLAVY V SOULADU S UST. § 10G ODST. 5 ZÁKONA
Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 17. zasedání dne 22. 2. 2021 schválilo usnesením č. 45/21-ZM
Aktualizaci Územní energetické koncepce města Jihlavy.
V souladu s ust. § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
statutární město Jihlava prohlašuje, že:
a) požadavky a podmínky vyplývající ze souhlasného stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j.
KUJI 107820/2020 ze dne 13. 11. 2020 k návrhu koncepce vypořádalo následujícím způsobem:
·

Při nakládání s druhotnými surovinami a odpady respektovat hierarchii nakládání s odpady.

Problematika nakládání s druhotnými surovinami a odpady včetně zajištění hierarchie nakládání
s odpady je upravena Plánem odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy na období 20172021 schváleným Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 317/17-ZM dne 26. 9. 2017.
Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství a plnění cílů Plánu odpadového hospodářství
statutárního města Jihlavy je vypracováno za každý kalendářní rok. Současně Zastupitelstvo města
Jihlavy dále schválilo svým usnesením č. 93/19-ZM dne 10. 12. 2018 Program zodpovědného
nakládání s odpady, jehož cílem je motivace občanů města k zodpovědnému nakládání s odpady.
Vypořádání: Požadavek bude uplatňován v průběhu realizace koncepce.
·

Případné zařízení na energetické využití odpadů umisťovat do území s nižší třídou ochrany
ZPF a ploch brownfields, mimo chráněná území přírody, respektovat krajinný ráz, podmínky
ochrany přírody a krajiny a dodržovat platné emisní limity pro takováto zařízení. Jakékoliv
další zásahy, u nichž by se očekávaly negativní zásahy nebo ovlivnění (i zprostředkované)
na ZCHÚ a soustavu Natura 2000 konzultovat s orgány ochrany přírody.

Výstavba zařízení na energetické využití odpadů není v současné době ze strany města připravována.
Pokud by se tak uskutečnilo, tak bude uvedená podmínka v plném rozsahu respektována.
Vypořádání: Požadavek bude uplatňován v průběhu realizace koncepce. Případné zařízení
na energetické využití odpadů bude prioritně umístěno do území s nižší třídou ochrany ZPF
a ploch brownfields, mimo chráněná území přírody, bude respektovat krajinný ráz, podmínky
ochrany přírody a krajiny a dodržovat platné emisní limity pro takováto zařízení. Jakékoliv další
zásahy, u nichž by se očekávaly negativní zásahy nebo ovlivnění (i zprostředkované) na ZCHÚ
a soustavu Natura 2000 budou konzultovány s orgány ochrany přírody.
·

Při realizaci energetických opatření doporučujeme řešit také adaptační opatření na budovách,
jako je např. zadržení a využití vody, zelené střechy či fasády, barevnost fasád, inteligentní
systémy vytápění, využití OZE apod. Zároveň doporučujeme spolupracovat s Národním
památkovým ústavem v případě památkově významných objektů.

Statutární město Jihlava v současné době zpracovává Adaptační strategii města Jihlavy, jejímž
předmětem je řešení adaptačních opatření na budovách, jako je např. zadržení a využití vody, zelené
střechy či fasády, barevnost fasád, inteligentní systémy vytápění, využití OZE apod. Při realizaci
uvedených opatření v Městské památkové rezervaci Jihlava a jejím ochranném pásmu v souladu
s příslušnou legislativou veškeré plánované zásahy jsou projednávány s orgány památkové péče.
Vypořádání: Vzhledem k tomu, že adaptační opatření na změnu klimatu budou součástí
samostatného koncepčního dokumentu města a památková ochrana objektů je řešena
příslušnou legislativou, kterou statutární město Jihlava respektuje, bude požadavek
uplatňován v v rámci projektové přípravy a projednání jednotlivých projektů.
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·

Pro nové zdroje OZE využívat tam, kde je to možné, plochy brownfields či budovy (s ohledem
na památkovou ochranu apod.) a lokalizovat je mimo území MZCHÚ, lokalit soustavy Natura
2000 a mimo ÚSES a VKP. Před umístěním nových zdrojů posoudit jejich vliv na krajinný ráz.
Při umísťování nových zdrojů OZE respektovat požadavky orgánů ochrany přírody.

V souladu s návrhem Aktualizace Územní energetické koncepce statutárního města Jihlavy,
Operativním cílem statutárního města Jihlava: Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města
v souladu s ostatními strategickými dokumenty města a především na majetku města pro Oblast 3,
bude ve spolupráci s útvarem městského architekta Magistrátu města Jihlavy posouzena vhodnost
vypracování územních studií nebo obdobných regulačních dokumentů s cílem zpracování strategie
umísťování fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel. Útvar městského architekta Magistrátu města
Jihlavy je zodpovědný za koncepční činnost v územním plánování a urbanistickém rozvoji města a
koncepční činnost v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a využívání zdrojů v
daném území a zajistí tak dodržení uvedených požadavků a podmínek.
Vypořádání: Podmínka pro nové zdroje OZE bude zajištěna ze strany útvaru městského
architekta Magistrátu města Jihlavy, který je zodpovědný za danou oblast. Útvar městského
architekta Magistrátu města Jihlavy bude při posuzování investičních záměrů pro nové zdroje
OZE zajišťovat, že pro nové zdroje OZE budou tam, kde je to možné, využity plochy
brownfields či budovy (s ohledem na památkovou ochranu apod.) a lokalizovat je mimo území
MZCHÚ, lokalit soustavy Natura 2000 a mimo ÚSES a VKP. Před umístěním nových zdrojů bude
posuzovat jejich vliv na krajinný ráz. Při umísťování nových zdrojů OZE statutární město
Jihlava bude respektovat požadavky orgánů ochrany přírody. Požadavek bude uplatňován
v průběhu realizace koncepce v rámci projektové přípravy a projednání jednotlivých projektů.
·

V případě využití kukuřice je potřebné podporovat její pěstování na erozně neohrožené orné
půdě a vyloučit ji nad zástavbou a vodními plochami; na pozemcích s drahami soustředěného
odtoku je potřebné dráhy stabilizovat.

Statutární město Jihlava v žádném ze svých investičních záměrů neuvažuje o využití kukuřice.
Vypořádání: Požadavek bude uplatňován v průběhu realizace koncepce v souladu s platnou
legislativou.

b) informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla
koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a,
Návrh Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy nebyl předmětem mezistátního
posuzování podle § 14a.

c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách,
V rámci návrhové části byly v Aktualizaci územní energetické koncepce města Jihlavy vyhodnoceny tři
různé varianty rozvoje respektující odlišné vývojové trendy ve zdrojové a spotřební části
energetického hospodářství. Jednalo se o Variantu č. 1: Umírněný scénář, Variantu č. 2: Realistický
scénář a Variantu č. 3: Dekarbonizační scénář. Na podkladě znalostí dosavadních trendů a stavu
jednotlivých odvětví a sektorů spotřeby a pro účel posouzení míry možných dopadů, které mohou
vyvolat navrhovaná opatření, byly v rámci Aktualizaci územní energetické koncepce města Jihlavy
posuzovány tyto tři varianty možného budoucího rozvoje, ve kterých je odlišně předjímán způsob krytí
energetických potřeb, a tyto varianty byly předmětem vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí
dle předepsaných postupů.
Na základě vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska úspor energie, dodávek energie z OZE a DZE,
ekologických kritérií a ekonomických kritérií je k realizaci navržena varianta č. 2 – Realistický scénář.
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Tato varianta sice nedosahuje maximálních možných úspor energie, podílu OZE na celkové konečné
spotřebě či snížení produkce skleníkových plynů, jedná se však o variantu, která je nejvíce
ekonomicky výhodná. Varianta přináší vyvážený poměr mezi výši investičních nákladů a efekty
ve formě snížení spotřeby primárních paliv a energie, produkce skleníkových plynů, provozních
nákladů a zvýšení podílu OZE a DZE na konečné spotřebě. Ekonomická výhodnost tohoto scénáře
byla potvrzena výše v rámci ekonomického vyhodnocení jednotlivých variant. Zároveň tato varianta
akceptuje platné legislativní dokumenty EU a reaguje na nové návrhy legislativních dokumentů EU.

d) informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování
K prezentaci a projednání pracovní verze návrhu Aktualizace územní energetické koncepce města
Jihlavy s odbornou veřejností došlo dne 3. 10. 2018, prezentace a projednání konečného návrhu
koncepce proběhla dne 19. 11. 2018. Návrh Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy
byl v rámci procesu posuzování vlivu koncepce na životní prostředí řádně zveřejněn a bylo možné
k němu podat vyjádření. Na základě předloženého návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti
k oznámení Krajský úřad Kraje Vysočina upustil od veřejného projednání dle § 10f odst. 2 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

e) informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví podle § 10h,
Sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví zajistí statutární
město v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a prostřednictvím vyhodnocení plnění cílů Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy.
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