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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – závěr
zjišťovacího řízení podle § 10d zákona ke koncepci „Územní energetická koncepce
Královéhradeckého kraje“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že koncepce „Územní
energetická koncepce Královéhradeckého kraje“ byla podrobena zjišťovacímu řízení
podle § 10d zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených
územ. samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj, město Broumov, město
Dobruška, město Dvůr Králové nad Labem, město Hořice, statutární město Hradec Králové,
město Jaroměř, město Jičín, město Kostelec nad Orlicí, město Náchod, město Nová Paka,
město Nové Město nad Metují, město Nový Bydžov, město Rychnov nad Kněžnou, město
Trutnov, město Vrchlabí, žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění
informace o závěru zjišťovacího řízení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do závěru
zjišťovacího řízení koncepce nahlížet vyvěšením na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této
informace a to v nejkratším možném termínu.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Do závěru zjišťovacího řízení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému CENIA
na internetových stránkách www.cenia.cz/sea pod kódem HKK005K a také na krajském
úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Černošek,
tel. 495 817 188.

Posuzování vlivů na životní prostředí, koncepce
„Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje“
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona
Identifikační údaje:
Název koncepce:
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
Charakter koncepce:
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje (dále také „ÚEK KHK“) na základě
posouzení stávajícího stavu stanovuje vizi, cíle a soubor opatření, jejichž realizací dojde
k pozitivním změnám v řešených tematických oblastech. Jedním z hlavních úkolů tohoto
dokumentu je uvést stávající energetickou koncepci v soulad s aktualizovanou Státní
energetickou koncepcí.
ÚEK KHK je dlouhodobá strategie, připravena pro období do roku 2040.
V rámci návrhové části koncepce byly navrženy tři varianty možného budoucího rozvoje –
varianta č. 1 „umírněný rozvoj energetického hospodářství Královéhradeckého kraje“, varianta
č. 2 „akceptační“ a varianta č. 3 „dekarbonizační“. Posuzované varianty se liší primárně v míře
prosazování cílů v oblasti zvyšování energetické účinnosti a míry zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie v energetické bilanci potřeby
primárních zdrojů energie. To se pak projevuje ve struktuře a objemu užití jednotlivých
neobnovitelných a obnovitelných energetických zdrojů.
Koncepce zachycuje všechny významné skutečnosti, k nimž v oblasti užití energie na území
Královéhradeckého kraje došlo a na základě rozboru předpovídá možný další vývoj v příštích
letech. V návrhové části koncepce je rozvedeno, jakým způsobem, jakými opatřeními
a konkrétními aktivitami může a má kraj budoucí vývoj v této oblasti ovlivňovat a jaké to může
mít dopady.
Hlavní cíle Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje jsou:
1) Provozování a rozvoj soustav zásobování teplem
2) Realizace energetických úspor
3) Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání
odpadů
4) Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
5) Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů
6) Rozvoj energetické infrastruktury
7) Provozování ostrovních elektrizačních soustav
8) Rozvoj elektrických inteligentních sítí
9) Využití alternativních paliv v dopravě
Umístění koncepce:
Královéhradecký kraj
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Předkladatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (IČ 70889546).
Navrhované období:
2017-2040
Průběh zjišťovacího řízení
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 23.05.2018 zveřejněním informace o oznámení koncepce
a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední desce
Královéhradeckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA
(www.cenia.cz/sea) pod kód koncepce HKK005K a zaslána dotčeným územním
samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení koncepce
byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad obdržel k oznámení koncepce vyjádření od celkem 8 subjektů.
K oznámení koncepce se vyjádřili:
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,
dne 24.05.2018,
- město Náchod, dne 29.05.2018,
- krajský úřad, dne 04.06.2018,
- Městský úřad Hořice, dne 04.06.2018,
- Správa Krkonošského národního parku, dne 08.06.2018,
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
dne 08.06.2018,
- Agentura ochrany přírody a krajiny, oddělení Správa CHKO
Orlické hory,
dne 11.06.2018,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, dne 11.06.2018.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, město Náchod,
krajský úřad, Městský úřad Hořice, Správa Krkonošského národní parku a Krajská hygienická
stanice Královéhradeckého kraje neuplatnily k záměru připomínky.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického uvádí ve vyjádření
přehled dobývacích prostorů v Královéhradeckém kraji, upozorňuje na § 18 a § 19 zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a dále upozorňuje na skutečnost, že se na území Královéhradeckého kraje nachází
výhradní ložiska a chráněná ložisková území.
Agentura ochrany přírody a krajiny, oddělení Správa CHKO Orlické hory (dále jen „AOPK“),
ve stanovisku mimo jiné uvádí, že považuje za nezbytné zpracovatele koncepce upozornit
na skutečnost, že některé konkrétní záměry, které jsou v souladu s obecnými cíli koncepce,
by mohly významně ovlivnit předměty soustavy Natura 2000 i další zákonem chráněné zájmy
ochrany přírody. Jde např. o změny charakteru dna a průtočných poměrů při využití vodní
energie (EVL Metuje a Dřevíč), migrační koridory a biotopy ptáků při využití větrné energie
(Ptačí oblast Broumovsko a Ptačí oblast Orlické Záhoří). Za ovlivnění populací ptačích druhů,
které jsou předmětem ochrany ptačí oblasti, i zvláště chráněných druhů považujeme
nedostatečně zajištěnou přenosovou soustavu elektrické energie. Podrobné vyhodnocení
vlivu bude AOPK požadováno v rámci přípravy konkrétních záměrů.
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Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto
závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření budou společně se závěrem
zjišťovacího řízení předány předkladateli koncepce k vypořádání.
Závěr:
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje je koncepcí naplňující dikci
§ 10a odst. 1 písm. a) zákona, a proto bude předmětem celého procesu posuzování vlivů
na životní prostředí.
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedl
krajský úřad dle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu zjišťovací řízení ve smyslu § 10d
zákona s následujícím závěrem:
Oznámení koncepce obsahuje mimo jiné i aktivity, které stanovují rámec pro budoucí povolení
záměrů dle přílohy č. 1 k zákonu.
Krajský úřad požaduje zpracovat vyhodnocení zejména dle § 2 a § 10b zákona a přílohy č. 9
k zákonu.
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 2 ks v tištěné podobě a 27 ks v elektronické podobě na CD.
Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel od předkladatele oznámení koncepce dne 14.05.2018.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 23.05.2018 zveřejněním informace o oznámení koncepce
a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední desce Královéhradeckého kraje.
Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA (www.cenia.cz/sea) a zaslána
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace
o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.
Lhůta pro vyjádření dotčených subjektů k oznámení koncepce skončila dne 12.06.2018.
Krajský úřad obdržel k oznámení koncepce celkem 8 vyjádření. V obdržených vyjádřeních
nebyly k oznámení koncepce vzneseny žádné zásadní negativní připomínky.
Neboť je Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje koncepcí dle § 10a odst. 1
písm. a) zákona, bude předmětem celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

„otisk razítka“

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro předkladatele)
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní
dne 24.05.2018,
- město Náchod, dne 29.05.2018,
- krajský úřad, dne 04.06.2018,

inspektorát

Hradec

Králové,
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Městský úřad Hořice, dne 04.06.2018,
Správa Krkonošského národního parku, dne 08.06.2018,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
dne 08.06.2018,
Agentura ochrany přírody a krajiny, oddělení Správa CHKO
Orlické hory,
dne 11.06.2018,
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, dne 11.06.2018.

Rozdělovník k č. j. KUKHK–17721/ZP/2018:
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové - zde
2. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové
3. Město Broumov, Masarykova 239, 550 01 Broumov
4. Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
5. Město Dvůr Králové nad Labem, nám T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem
6. Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
7. Město Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
8. Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
9. Město Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
10. Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
11. Město Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka
12. Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
13. Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
14. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
15. Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
16. Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Dotčené správní úřady:
17. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
18. ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
19. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, Jiráskova
1665, 530 02 Pardubice
20. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, oddělení
Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 9, 549 54 Police nad Metují
21. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Východní Čechy, oddělení
Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
22. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko, U Jezu 10, 460 01
Liberec
23. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko, oddělení Správa
CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov,
24. Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
25. Obvodní báňský úřad pro území Královéhradeckého a Pardubického kraje,
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
26. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
27. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
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Předkladatel:
28. Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové – zde
Na vědomí:
29. MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
30. MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
31. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418,
551 02 Jaroměř – Josefov
32. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 – Chodov
33. Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
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