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Prosazování záměrů Územní energetické koncepce
města Plzně
CÍL OPATŘENÍ:
Toto opatření si klade za cíl, prostřednictvím jasně definovaného
preferovaného, event. nepřípustného, způsobu vytápění v jednotlivých
oblastech města, prosazovat naplňovaní ÚEKmP.
KONKRÉTNÍ DOPORUČENÉ AKTIVITY / PROJEKTY:
•

aktualizace obecně závazného právního předpisu vyhlášky ZMP č.
13/2002 ve znění vyhlášky č. 9/2003 a 5/2008 k uskutečnění
Územní energetické koncepce města Plzně (definici oblastí s
preferovaným způsobem vytápění uvést do souladu s
aktualizovanou koncepcí) tak, aby byla v souladu se záměry
územního plánu.

Zpracovatel: Ing. Ladislava Vaňková
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ÚVOD
Koncepční řešení energetické politiky je základním faktorem úspěšné
realizace strategických cílů energetického hospodářství. Základním
dokumentem vyjadřujícím tyto cíle je Státní energetická koncepce, kterou
zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako otevřený dokument
s výhledem na 25 let. Je založena na stejných pilířích jako energetická politika
Evropské unie, tedy na zajištění ochrany životního prostředí, bezpečnosti
dodávek energie a podpory konkurenceschopnosti ekonomiky.
Na státní energetickou koncepci navazuje územní energetická koncepce,
která obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni
kraje a obce. Územní energetická koncepce města Plzně (ÚEKmP) byla
poprvé zpracována na období 2002 až 2022. Koncepce byla pravidelně
vyhodnocována a na základě zjištěných skutečností rozšířena či
aktualizována. Dodatek k ÚEKmP byl zpracován v roce 2003 poté, co došlo
k rozšíření města Plzně o obce Lhota u Dobřan, Malesice a Dolní Vlkýš. K
první aktualizaci koncepce došlo na základě získaných informací v roce 2007,
druhá, dosud platná, aktualizace proběhla v roce 2015.

AKTUALIZACE OBECNĚ ZÁVAZNÉHO PRÁVNÍHO
PŘEDPISU
V návaznosti na pořízení Územní energetické koncepce města Plzně v r.
2002 byla vypracována a v ZMP schválena vyhláška, tedy obecně závazný
právní předpis k jejímu uskutečnění (vyhl. č. 13/2002). Tato vyhláška měla za
cíl územně vytyčit preferované způsoby vytápění, a tím přispět ke snižování
environmentálních dopadů na město. Vyhláška vycházela z části 7 Územní
energetické koncepce města Plzně a jejích příloh č. 3 a č. 7. Vyhláška tak
dala právní ukotvení v koncepci definovaným oblastem a zásadám pro užití
jednotlivých druhů paliv a energie v nich preferovaných.
Nadefinovány byly tři kategorie oblastí, oblast s tzv. čistým vytápěním, kde
k výrobě tepla pro vytápění mělo být využíváno zejména teplo ze soustavy
CZT či z obnovitelných zdrojů, přičemž při technické nemožnosti či
ekonomické nevýhodnosti takového řešení bylo v oblasti připuštěno využití
zemního plynu či kapalných paliv, tuhá paliva se nepřipouštěla. Druhá oblast
s převážným vytápěním zemním plynem připouštěla využívat zdroje
znečišťující ovzduší srovnatelně nebo méně než spalování zemního plynu.
Třetí oblastí bylo území převážně v okrajových částech města bez soustavy
CZT i plošné plynofikace s minimální zástavbou. I zde byla snaha o postupné
vytěsnění spalování tuhých paliv, a to doporučením využívat k vytápění
přednostně zdroje šetrné k životnímu prostředí, ale připouštěly se zde zdroje
na tuhá paliva, zařízení však muselo být schváleného typu splňující emisní
limity.
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Při každé změně ÚEKmP došlo též k novelizaci vyhlášky k prosazování
koncepce, a to vyhláškami č. 9/2003, č. 5/2008 a naposledy č. 1/2016.
Vyhláška sloužila především stavebníkům a stavebním úřadům při přípravě a
schvalovaní způsobu vytápění pro novou výstavbu i pro rekonstrukce budov.
Vyhláška také usnadňovala stavebníkům i energetickým společnostem plnění
povinnosti stanovené zákonem o ovzduší, tj. prověřování technické a
ekonomické možnosti napojení na soustavu centrálního zásobovaní teplem,
která splňuje parametry účinné soustavy.
Po novelizaci zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. na konci roku 2018
(zákonem č. 172/2018 Sb.), který změnil i text § 16 odst. 71), bylo nutné
upravit městskou vyhlášku tak, aby byla v souladu s platnou legislativou. Při
prověřování vyhlášky se dospělo k názoru, že zákon č. 201/2012 Sb. plně
pokrývá znění vyhlášky, a proto této již není zapotřebí. Z tohoto důvodu byla
vyhláška včetně všech svých novel zrušena, a to dne 10. 6. 2019, kdy nabyla
účinnosti zrušující obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č.
1/2019.
Zásady pro užití jednotlivých druhů paliv a energie, tedy preferovaný způsob
vytápění, tak, jak jsou nadefinovány v aktuální Územní energetické koncepci
města Plzně z roku 2015, zůstávají v platnosti. Jejich právní rámec je nyní
zakotven v Územním plánu Plzeň, schváleném ZMP usnesením č. 434 ze dne
8. 9. 2016, a ve sporných případech je třeba postupovat dle zákona o
ovzduší.
Aktuální znění § 16 odst. 7: „Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné,
u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy
zásobovaní tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se
nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický
posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje
energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“
1)

ZÁVĚR
Územní energetická koncepce města Plzně je pracovní dokument poskytující
náplň energetického řízení a umožňující dosažení definovaných cílů
energetické politiky města v souladu se státní energetickou koncepci.́ Výstupy
ÚEKmP jsou podkladem pro Územní plán Plzeň.
Zmírnění environmentálních dopadů spojených s využitím energie na území
města je jedním z hlavních záměrů a cílů Územní energetické koncepce
města Plzně. K prosazování těchto záměrů pak slouží právě akční plány, při
jejichž naplňování se město snaží jít příkladem ostatním subjektům působícím
na území statutárního města Plzeň.
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ZKRATKY
CZT
ÚEKmP
ZMP

centrální zásobování teplem
Územní energetická koncepce města Plzně
Zastupitelstvo města Plzně
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