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 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika  

 tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

 

Číslo jednací: KUJI 107820/2020  

Sp. zn.: OZPZ 117/2020 

Vyřizuje/telefon: Švíková/564 602 590 
 

S T AN O V I S KO  

Krajského úřadu Kraje Vysočina podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též „zákon“) 

k návrhu koncepce 

 

„Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy 

(na období 2017 až 2042)“ 

 
Předkladatel koncepce:  Statutární město Jihlava 

IČ: 00286010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
 

Zpracovatel koncepce: ENERGO-ENVI, S.R.O. 
 
Zpracovatel vyhodnocení: EKOTOXA s.r.o. a RADDIT consulting s.r.o. 

Mgr. Zdeněk Frélich  
autorizovaná osoba dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Stručný popis koncepce: 

Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy (na období 2017 až 2042) 

(dále též „Aktualizace ÚEK Jihlavy“) konkretizuje dlouhodobou strategii řešení 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 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. Aktualizace ÚEK Jihlavy má koncepční charakter, 

navrhuje systémová opatření a neřeší konkrétní záměry, pouze stanovuje v obecné rovině cíle 

a nástroje, prostřednictvím kterých lze výše uvedených cílů dosáhnout. Navrhované aktivity 

v podobě případných budoucích investičních záměrů statutárního města Jihlavy jsou definovány 

pouze obecně a není zde definováno jejich umístění, konkrétní podoba, velikost, provozní 

podmínky ani požadavky na přírodní zdroje. Hodnocení případných jmenovitých územně 

strategických projektů bude řešeno samostatně. 
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Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce „Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy (na období 2017 

až 2042)“, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona, bylo přeloženo Krajskému úřadu Kraje 

Vysočina (dále též „krajský úřad“) dne 8. 1. 2020. Po kontrole náležitostí, byla dne 15. 1. 2020 

dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům, rozeslána informace 

o zahájení zjišťovacího řízení k předmětné koncepci o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, 

s upozorněním na možnost vyjádřit se k oznámení koncepce. Informace byla rovněž zveřejněna 

v Informačním systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce na 

internetových stránkách, pod kódem koncepce VYS027K. 

Krajský úřad vydal dne 19. 2. 2020 pod č. j. KUJI 17579/2020  OZPZ 117/2020 závěr 

zjišťovacího řízení se závěrem, že tato koncepce je koncepcí naplňující dikci ustanovení § 10a 

odst. 1 písm. a) zákona, a proto bude předmětem procesu posuzování vlivů koncepce na životní 

prostředí. 

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též 

„vyhodnocení SEA“) byl předložen krajskému úřadu dne 11. 9. 2020. Po kontrole náležitostí byla 

dne 15. 9. 2020 dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům rozeslána 

informace o návrhu koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce 

a také informace, že krajský úřad upouští od veřejného projednání dle § 10f odst. 2 zákona. 

Návrh koncepce včetně vyhodnocení SEA byl zveřejněn dle ustanovení § 16 zákona. 

Vypořádání doručených vyjádření, které je jedním z nezbytných podkladů pro vydání stanoviska 

SEA, obdržel krajský úřad od předkladatele koncepce dne 16. 10. 2020. 

Předkladatelem nebyly provedeny úpravy návrhu koncepce ve smyslu ustanovení § 10f odst. 8 

zákona. 

 

Stručný popis posuzování: 

Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bylo provedeno v souladu s požadavky zákona 

a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona a v souladu s požadavky Závěru zjišťovacího řízení. 

Vzhledem k tomu, že příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem vyloučil vliv na území 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, nebyla koncepce podrobena hodnocení 

z hlediska vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti dle zákona č. 114/1992 Sb., 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Pro posouzení byla využita metoda 

referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, vytvořených na základě 

platných strategických dokumentů na regionální, národní i evropské úrovni, a to především 

porovnáváním možného vlivu strategických a operativních cílů a opatření koncepce se 

stanovenými referenčními cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Pro zjištění, zda 

a jak může realizace cílů/opatření uvedených ve strategii ovlivnit životní prostředí a veřejné 

zdraví, bylo provedeno tabulkové hodnocení cílů/opatření (na škále -2 až +2) ve vztahu 

k referenčním cílům. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o koncepci a většina cílů/opatření 

není stanovena konkrétně (tj. není znám přesný způsob jejich realizace, lokalizace, termín 

apod.), je nutno brát toto hodnocení jako orientační. V rámci principu předběžné opatrnosti bylo 

hodnocení prováděno při očekávání „horší“ varianty. Z vyhodnocení vyplynulo, že nebyly 

zjištěny žádné významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Naopak byla 

zjištěna celá řada pozitivních vlivů ve vztahu k uvedeným referenčním cílům. 

 

 



 

 

Čís. jednací: KUJI 107820/2020  OZPZ 117/2020  
Číslo stránky: 3 

Závěry posuzování:  

Na základě předloženého vyhodnocení vlivů koncepce „Aktualizace Územní energetické 

koncepce města Jihlavy (na období 2017 až 2042)“ na životní prostředí a veřejné zdraví lze 

konstatovat, že nebyly identifikovány žádné závažnější negativní vlivy této koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví, které by znemožňovaly její schválení. Naopak byla identifikována 

celá řada pozitivních dopadů zejména v oblasti kvality ovzduší, jako je omezení emisí 

znečišťujících látek do ovzduší, v oblasti ochrany klimatu, neboť řada opatření směřuje 

k omezení vypouštěného množství skleníkových plynů a také v oblasti ochrany nerostného 

bohatství, tj. fosilních paliv, z nichž část může být nahrazena obnovitelnými zdroji. Celkově 

a komplexně je řešeno snižování spotřeby energií, bezpečnost dodávek energií a zlepšování 

stavu technické infrastruktury pro zajištění dodávek energií. Rovněž byly hodnoceny 

kumulativní, sekundární a synergické vlivy. Jednotlivé cíle a nástroje jsou vzájemně provázané 

a kumulují v sobě pozitivní dopady zejména v oblasti ochrany ovzduší, omezení emisí 

skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a většímu využití obnovitelných nebo 

šetrnějších zdrojů energie. Je to dáno zaměřením koncepce, která je komplexně zaměřena na 

zlepšování energetického hospodaření ve městě Jihlava.  

Z naplňování koncepce „Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy (na období 

2017 až 2042)“ mohou vyplynout některé aktivity, které budou podléhat posuzování vlivů na 

životní prostředí ve smyslu zákona. 

V rámci hodnocení nebyly identifikovány žádné významněji negativní kumulativní, sekundární 

a synergické vlivy. Přeshraniční vlivy koncepce nebyly identifikovány. Dopady koncepce budou 

pravidelně sledovány a vyhodnocovány. 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 

orgán podle § 22 písm. b) zákona, na základě návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví a vyjádření k němu podaných vydává z hlediska 

přijatelnosti vlivů na životní prostředí 

 

S O U H L AS N É  S T AN O V I S KO  

 
k návrhu koncepce 

 
„Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy 

(na období 2017 až 2042)“ 

 

a stanoví podle ustanovení § 10g odst. 2 zákona následující požadavky, kterými budou 

zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace „Aktualizace Územní energetické 

koncepce města Jihlavy (na období 2017 až 2042)“ na životní prostředí a veřejné zdraví:  

 Při nakládání s druhotnými surovinami a odpady respektovat hierarchii nakládání 

s odpady.  

 Případné zařízení na energetické využití odpadů umisťovat do území s nižší třídou 

ochrany ZPF a ploch brownfields, mimo chráněná území přírody, respektovat krajinný 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_VYS027K
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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 projednat 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. 

 Pro nové zdroje OZE (obnovitelné zdroje energie) 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 a zajistit ochranu krajinného rázu. 

Při umísťování nových zdrojů OZE respektovat požadavky orgánů ochrany přírody. 

 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.  

 Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí 

a veřejné zdraví dle ustanovení § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Sledovat vývoj kvality životního prostředí v dotčeném území na základě monitorovacích 

indikátorů uvedených v kapitole 9 vyhodnocení. V pravidelných intervalech vyhodnocovat 

vliv implementace koncepce včetně vlivů na životní prostředí. V případě zjištění 

významných negativních vlivů na životní prostředí provádět průběžnou aktualizaci této 

koncepce a dodržovat další povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení. 

 

Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení 

a nelze se proti němu odvolat. 

Krajský úřad Kraje Vysočina upozorňuje na povinnost dle § 10g odst. 4 zákona, kdy je 

schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke 

koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce 

nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze částí, je schvalující orgán povinen svůj postup 

odůvodnit. 

Předkladatel je podle ustanovení § 10g odst. 5 zákona povinen zveřejnit schválenou koncepci, 

a to včetně prohlášení. O zveřejnění prohlášení je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů 

informovat příslušný úřad, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky. 

 

V Jihlavě dne:  13. 11. 2020 

 

 

 
Ing. Barbora Švíková 

úředník odboru životního prostředí a zemědělství 


		2020-11-13T11:54:40+0000
	Not specified




