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Odbor životního prostředí a zemědělství
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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), v platném znění
(dále též „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)
Identifikační údaje:
Název: „Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042“
Charakter koncepce: „Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období
2017 až 2042“ (dále též „strategie“ nebo „koncepce“) je dlouhodobá strategie řešeni systému
nakládání s energií na území statutárního města Jihlavy, a to na dobu příštích 25 let. Koncepce
zachycuje všechny významné změny, k nimž v oblasti užití energie na území statutárního města
Jihlavy došlo od výchozího roku platné ÚEK statutárního města Jihlavy (2011) a na základě
rozboru sledovaných trendů a definovaných předpokladů variantně předpovídá možný další
vývoj v příštích dvou a půl desetiletích. V návrhové části koncepce je rozvedeno, jakým
způsobem, jakými opatřeními a konkrétními aktivitami může a má statutární město Jihlava
budoucí vývoj v této oblasti ovlivňovat a jaké to může mít dopady. Součástí dokumentu ÚEK je
stanovení strategických a základních operativních cílů města v různých oblastech energetiky
a konkrétní nástroje pro jejich realizaci. V rámci řešení systému nakládání s energií jsou
navrženy tři varianty rozvoje včetně zohlednění jejich přínosů v energetické bilanci, jejich
finančních nároků včetně jejich dopadů do oblasti účinnosti užití energie, půdního fondu a emisí.
Závěrečné statě dokumentu ÚEK jsou pak věnovány vyhodnocení jednotlivých variant včetně
výstupů doporučené varianty.
Cíle a oblasti strategie statutárního města Jihlavy jsou:
- zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií,
- zlepšeni hospodárnosti užití energie,
- podpora udržitelného rozvoje.
OBLAST 1: provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií;
OBLAST 2: realizace energetických úspor;
OBLAST 3: využívání obnovitelných o druhotných zdrojů energie včetně energetického
využívání odpadů;
OBLAST 4: výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny o tepla;
OBLAST 5: snižování emisi znečišťujících látek a skleníkových plynů;
OBLAST 6: rozvoj energetické infrastruktury;
OBLAST 7: provoz ostrovů v elektrizační soustavě;
OBLAST 8: rozvoj elektrických inteligentních sítí;
OBLAST 9: využití alternativních paliv v dopravě.
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Součástí návrhové části koncepce jsou záměry veřejně prospěšných staveb, které jsou dnes
v platném územním plánu zaneseny, a je pro ně v území města Jihlavy vyčleněna odpovídající
rezerva. Jedná se především o nové liniové stavby technické infrastruktury (sítě elektro, plyn,
případně teplovody).
Umístění: Správní území statutárního města Jihlavy
Předkladatel: Statutární město Jihlava
Průběh zjišťovacího řízení: Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 15. 1. 2020 zveřejněním
informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též
„informace“), na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Informace byla rovněž
zveřejněna v Informačním systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
na internetových stránkách, pod kódem koncepce VYS027K, a zaslána dotčeným územním
samosprávným celkům ke zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce
byla zaslána také dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí
a zemědělství (dále též „OŽPZ Kraje Vysočina“), obdržel tři vyjádření v zákonné lhůtě
od subjektů: Obvodní báňský úřad, pro území krajů Libereckého a Vysočina, ze dne 23. 1. 2020,
„nemá námitky“ k návrhu koncepce. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem
v Jihlavě, ze dne 31. 1. 2020, „nepožaduje záměr projednat dle zákona č. 100/2001Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění“ a dále uvádí, že „Vzhledem k obecnosti
předloženého materiálu a náplni stanovených prioritních oblastí a návrhu opatření, nelze předem
vyloučit vliv jednotlivých, konkrétních záměrů na veřejné zdraví.“ Česká inspekce životního
prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, ze dne 3. 2. 2020, „nemá k předloženému
oznámení koncepce žádné připomínky“. Kopie všech obdržených vyjádření byly předány
předkladateli koncepce.
Závěr: Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedl Krajský úřad
Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství s přihlédnutím ke kritériím uvedených
v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací řízení ve smyslu § 10d
výše uvedeného zákona s následujícím závěrem:
„Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042“ 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 koncepce s relevantními koncepcemi na úrovni kraje a na úrovni
národní v oblasti ochrany životního prostředí.
2) Vyhodnotit, zda a v jaké míře je v rámci koncepce využit (zohledněn) potenciál ke
zlepšení stavu ovzduší na území města Jihlavy. Vyhodnotit, jak koncepce přispěje
k naplňování cílů aktuálně platného programu zlepšování kvality ovzduší.
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3) 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 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, migraci zvěře, ochrana ptáků při zateplování).
5) S ohledem na výše uvedené body ve vyhodnocení navrhnout případná opatření
k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci negativních vlivů na zvláště
chráněná území a evropsky významné lokality, významné krajinné prvky, přírodní
parky, ÚSES, krajinný ráz a dřeviny rostoucí mimo les a jejich skupiny.
6) Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci zohledněny zásady ochrany zemědělského
půdního fondu s ohledem na zábory kvalitní zemědělské půdy.
7) Vyhodnotit vliv koncepce 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.
8) Vyhodnotit možné vlivy koncepce 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.
9) Vyhodnotit vliv na hlukovou a imisní zátěž z nárůstu dopravy k předpokládanému
zvyšování energetického využití opadů. Zároveň vyhodnotit koncepci jak zohledňuje
stávající hlukovou a imisní zátěž dotčeného území a přispívá k jejich odstraňování
ekologizací dopravy při využití alternativních paliv v dopravě.
10) V případě, že budou v koncepci uvedeny a lokalizovány konkrétní investiční záměry,
vyhodnotit jejich dopady na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
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 1 ks v tištěné podobě a 1ks v elektronické podobě na CD.
Předkladatel koncepce zajistí podle ustanovení § 10e zákona autorizovanou osobu
ke zpracování vyhodnocení podle přílohy č. 9 zákona. Předkladatel informuje o výběru této
osoby, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, nejpozději
s předáním návrhu koncepce podle §10f odst. 1, který tuto informaci neprodleně zveřejní na
internetu.
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Poučení: Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
V Jihlavě dne: 19. 2. 2020

Ing. Barbora Švíková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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