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Název návrhu: 

Územní energetická koncepce 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje Územní energetickou koncepci města Přerova“ (aktualizace 2018-2042, akční plán 

2020-2025) 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, doporučuje schválit usnesení v 

předloženém znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Územní energetická koncepce (aktualizace 2018-2042) je strategický dokument města, který stanoví 

cíle a zásady nakládání s energií na území města a vytváří podmínky pro hospodárné využívání 

energie v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje.  

  

Územní energetická koncepce (akční plán 2020-2025) detailněji popisuje kroky vedoucí ke splnění 

stanovených cílů v Územní energetická koncepce. Jedná se o cíle v provozování a rozvoji soustavy 

zásobování teplem (SZT), realizace energetických úspor, využívání obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů, výroba elektřiny z kombinované výroby 

elektřiny a tepla, snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, rozvoj energetické 

infrastruktury, ostrovy elektrizační soustavy, inteligentní sítě a využití alternativních paliv v dopravě. 

  



Usnesením rady města č.3359/81/7/2017 ze dne 23. 11. 2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci, 

která byla pro rok 2018 přiznána. Ke spolufinancování bylo využito dotačních prostředků 

poskytovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Programu EFEKT 2. Program je zaměřen 

na realizaci energeticky úsporných opaření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování 

energetické náročnosti.  

  

Usnesením rady města č. 4056/98/6/2018 ze dne 9. 8. 2018 bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo 

č. SML/1172/2018 mezi Statutárním městem Přerov a společností E - resources, s.r.o. se sídlem Na 

příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Staré město, IČ 26116162. Předmětem smlouvy o dílo bylo 

zpracování územní energetické koncepce města Přerova a místních částí. V průběhu zpracovávání 

Územní energetická koncepce proběhly dvě jednání pracovní skupiny (12.12.2018 a 11.3.2020). Po 

závěrečném jednání pracovní komise k Územní energetické koncepci proběhlo dne 11.3.2020 veřejné 

projednání Územní energetická koncepce. Po ukončení schvalovacích procesů bude následovat 

pravidelné podávání zprávy o plnění územní energetické koncepce na příslušné pracoviště Krajského 

úřadu olomouckého kraje, dle 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií.  

 

 


