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Vjjádření Á zahájenému zjišt‘oracímu řízení podle zákonu Č 100/2001 Sb.,

o pos“zo vání vlivů nu životní prostředí u o ziněizě některých souvisejících zákonů,

ke koncepci „Územní energetická kwwepce hl. ni. Prahy 2013 — 2033 (aktuuUzace

2014)“, kód MZP2O6K

J áže;iý pa;ie magistře,

městská část Praha JI se tímto n/odřu/e k zahájenému zjišt‘otvcimu řízeni pod/e

:ákona Č. 100j2001 Sb.. o posuzování i/ivu na životní prostředí a O změně některÝch

souvisejících zákonů (SEti, ke koncepci Uzenzní energetická koncepce iz/. ni. Pra/n

2013 2033 (aktua/čace 2011) kterou pro předklac/are/e h/aviu město Praha

zpracovala spot Integra Considthzg s.r.o. březnu 2015.

Z dokumentace oznánzeiui nplývá. že přec/kládaná koncepce je rozpracována do čhř

prioritních ob/astí (Prioritní ob/ast / — 4), které jsou c/á/e rozčlenc;ui do /6 opaiřenL

Prioritní oblasti jsou zaměřeni‘ na zvyšování ekktiviti‘ ničívání energie alejí zvpon‘.

obojí ve spojení se snížením emisní zátěže životního proslředf Jako strategický cí/

koncepce je uvedena podpora spo/ehlivos;i zásobování energií při současném

prosazování hospoc/árnosri a jejím užití v sou/adu s udržite/nťm rozvojem.
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p,:jpo,ni,,kl. ke kon cepci:

1) V prioritní oblasti 3: Podpora ti využiti obnovitelnch, druhotných

a perspektivních zdroJu energie je navrhováno opatření 3.!: Zvyšováni

energetického ničiti odpadů (rozšíření ZETO Malešice,). V ZElV Alalešice je

energeYcki vi ‘i/živa/i ;e,,zéř viVzrachzě (kolem 95 %) smésný komunální odpad

(20 03 01). jehož nztzamnou souičasti je nevytříděný biologie/a rozložitelný odpad

z domacnostf Z hioodpadu je i‘ Praze zatím utříděně shronuažďová;z a následnL

materiálově využíván především zahradní odpad. Sběr kuchvčiského bioodpadu je

občanům nabízen Jen na mdividuáhzi bázi pronójem speciálních shěnzýc/z nádob

kompostej;uerw ti vLčíván Je tak pouze v malé míře. Podíl odstraňováni odpadu

skládkováním na celkovém nakládáni je v současnosti v Praze již naštěstí poměrné

‚ur/ď a je vhodné Jej dále snižoval, Jak izavrhuje koncepce. Před naznačeným

zivšovanunu kapacity ZElY) Malešice (v současnosti 3 10 tis. tui;z za rok,) bi však,

ii souladu s hierarchií způsobů nakládáni s odpady podle 9cz zákona o odpadech,

mělo mí! přednost nuatenalove n‘zčiíL Proto navrhujeme, aby předmětem

:i‘hodnocení a posouzení bila také variantu bez zvýšení kapaciri‘ ZElY) Malcšice.

při které h‘ bilo skládkování omezeno snížením množství smčs,zeho konuuozáhziho

odpadu po n‘iřídé;zí biologicky rozložitelného odpadu.

2) Předložené oznámeni koncepce konstatuje. že v současné c/obě dochazí i Praze

k překračování i,;zfv,zich linii/ui ui oxidu dusíku. suspendovaných částic PlilO.

benzofaJpi‘rwzu ti také přízemního ozónu, přičemž překročení hodin zasahuje

přeclevšínz hustěji osídlené ohlas/i. Za lila vizí deternuina,zíi‘ kynIky ovzduší v Praze

považuje ozncune;zí koncepce v současnosti automobilovou dopravit a rozvoj

v komerční sféře. V prioritní oblasti 2: Podpora (ekonomicki‘) fektivního v,vzčiti

energie na území hl. ni. Pra/n jsou proto navrhována opatřeni 2.1: Zvišování

efektivin‘ veřejné doprav‘ a Její ekologizace a 2.5: Znšováiuí e/ck/ivin

automobilové dopravt‘ ti je/í ekologizace. jakož i 2.6. Podpora bezmotorové

dopravu. Dalšínu opatřenínz. které hichonu ‚zavrhovali zvážit je opatřeni

i komcrčni v/éře «kající se zejména nEnamnÝch kapacitních záměru nové

výstavby, které nýtu vlivem mohou negativně zasáhnout do ki‘aYn‘ ovzduší
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i‘ Praze. Doporučujeme, obr takovéto záměn nebrň‘ pHsluš;n“ini dotčenými

orgámt chránícími vePej;ié zckjnn‘ schvalováni‘, tak Jak se to děje dosud. Současně

doporučujeme v pP[padě přijet! takovéhoto opci/Pen! ho promítnout clo patfičné

legislatii
:‘-
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