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Vyjádření k návrhu koncepce „Územní energetická koncepce hL rn, Prah;‘ 2013 —

2033 (‘aktualizace 2014)“ ti k vyhodnocení vlivů léto koncepce na životníprostředí ti

veřejné zdrav!; kód MZP2O6K

Vážený pane magistře,

městská část Pra/za 11 se tímto vyjadřuje k návrhu koncepce „Územní energetická

koncepce hL ni. Prahy 2013 — 2033 (aktualizace 2014)“ a k iyhodnoceni vlivů této

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které zpracovala spot Integra

Consulthig s.r.o. i‘ listopadu 2015,

K hlavním strategickým cílům koncepce patří nyšování spolehlivosti zásobování

energii zajištvání ekonoinic/g‘ efektivního užití energie, snižováni lokálních dopadů

užíváni energie na ŽP ve městě a snižování globálních dopadů užívání energie na ŽP.

Předkládaný návrh koncepce je rozpracován do čtyř prioritních oblastí, které jsou

dále rozčleněny do 16 opatřent Prioritní oblasti jsou zaměřeny na podporu

hospodaření s energií v objektech v majetku hl. ni. Prahy, podporu efektivního využiti

energie i;a území hL ;n. Prahy, podporu využití obnovitelných, druhotných

a perspektivních zdrojů energie a na zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek

energie.
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Připomin/q‘ k návrhu koncepce a k vyhodnoceni lejíc/i vlivů:

Městská část Pra/za 11 se 20. 05. 2015 vyjádřila k oznáznení koncepce a měla dvě

připomínky k cílům koncepce.

První připomínka navrhovala, aby předmětem vyhodnocení a posouzení byla také

varianta bez zvýšení kapacity ZEVO Malešice, při které by bylo skládkování omezeno

sn/ženini množství směsného komunálního odpadu po vytřídění biologicky

rozložitelného odpadu. Reakce na připomínku konstatuje, že varianta bez zvýšení

kapacity ZEVO Makšiceje vyhodnocena a z hlediska kvality ovzdušíjsou obě varianty

(se zvýšením využití ZEVO i bez něj) prakticky rovnocenné, tzn. bez měřitelných,

čijinak objektivně hodnotitelných negativních vlivů.

Druhá připo;;z Inka navrhovala zvážit opatření v komerční sféře týkající se zejména

významných kapacitních záměrů nové výstavby, které svým vlivem mohou negativně

zasálmout do kvality ovzduší v Praze. Připomínka doporučovala, aby takovéto zámě;y

ne byly příslušnými dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy schvalovány, takjak se

to děje dosud. Odpovědí bylo, že připomínka tematicky neodpovídá zaměření

energetické koncepce.

Reakce ;za naše připomínky považujeme za adekvátní a dostačující. Nicméně

ve vyhodnocení koncepce stojí za povšimnuti reakce na vyjádřeni MČ Praha 7, a to

konkrétně na připomínky týkající se podpory a motivace pro tvorbu zelených střech

a zvýšeni podpozy třídění komunálního odpadu včetně kovů. Reakce byla taková, že se

jedná o požadavky z oblasti ochrany životního prostředi které žádným způsobeni

nesouvisí s energetickými procesy, a proto je energetická koncepce nemůže řešit.

Městská část Praha 11 se s touto reakcí neztotožňuje a považuje koncept zelených

střech za iýznanmý nástroj úspory energie z hlediska chlazené objektu i‘ teplejších

měsících. celkové systémové řešení výrazně zlepšuje tepelné a hlukové izolační

vlastnosti stavby, eliminuje teplotní výkyvy a redukuje kolísání vlhkosti vzduchu. Také

zvýšení podpory třídění komunálního odpadu nepřímo souvisí s energetickými

úsporami a znělo by být součástí koncepce.
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Podle usneseni Rady hlavního města Pralzj‘ Č. 3213 ze dne 22. 12. 2015 se hlavně

město Praha připojí k iniciativě Mayors Ac/apt a bude vytvářet Adaptační strategii na

změnu klimatu. Na národní ib-vvn! dokwnenf „Strategie přizpůsobení se změně klímali,

vpodmínkách ČR “již existuje. V zásadě by se energetická koncepce hl. ni. Prahy měla

zabývat úsporami energii v době měnicího se klimatu. Je tudíž nutné, aby všechny

koncepce a strategie byly provázané a v souladu.

Z obsahu všech prioritních oblasti ‚zavrhované koncepce je patrné, že všechny

předměty podpory budou zaměřeny na zvyšováni efektivity využíváni energie a její

íLspo;y, obojí ve spojeni se snížením emisní zátěže životního prostředí. Z hlediska

ochrany přírody a krajiny lze proto očekávat, že celkově bude vliv koncepce neutrálnL

případně pozitivní, při kterém dojde ke sníženi emisní zátěže iychleji, než tomu bylo

dosud,
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