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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 20.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP Přerov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova dne 13.2.2023 usnesením č. 267/9/5/2023 podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP Přerov. 

 

Důvodová zpráva: 

Zpracováním dokumentu Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate 

Action Plan, dále také jen „SECAP“) se dne 28.12.2021 ujala se svojí nejvýhodnější cenovou 

nabídkou společnost ASITIS, s.r.o., IČ 07836686. 

  

SECAP je klíčový dokument, ve kterém Přerov nastiňuje, jak hodlá dosáhnout svých energeticko-

klimatických cílů a závazků v rámci Paktu starostů pro energii a klima Evropa, ke kterému se připojilo 

v červnu 2021. 

  

Předkládaný Akční plán tvoří 3 hlavní části a rozměry : 

  

1) Výchozí emisní inventura z hlediska emisí skleníkových plynů (zejm. z hlediska výroby/spotřeby 

energií) a analýza rizik a zranitelnosti z hlediska adaptace města na klimatickou změnu; 

2) Návrhová část k dosažení energeticko-klimatických cílů, která v souladu s cíli a metodikou 



Paktu starostů a primátorů definuje opatření v oblasti snížení emisí CO2 , zvýšení výroby energie z 

obnovitelných zdrojů, energetických úspor, dále opatření k adaptaci na klimatickou změnu a 

nastiňuje možnosti řešení energetické chudoby; 

3) Implementační část určující monitoring plnění cílů, reporting Paktu starostů a primátorů, společně 

s časovými rámci, zdroji a přidělenými odpovědnostmi a organizační strukturu SECAP. 

Cílem města je snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 40 % oproti roku 2011. Do roku 2050 

je cílem města dosáhnout klimatické neutrality. K plnění cílů musí přispět opatření ve všech sektorech 

: veřejný, podnikatelský i sektor domácnosti. Zásadní je vliv dopravy na celém území. 

  

Dosažení cíle předpokládá : 

  

1) Dokončení ekologizace teplárny se spalováním směsi v multipalivovém kotli v poměru 25 % 

biomasy a 75 % TAP + kogenerační výroba elektřiny v provozu (68 000 MWh/rok); 

2) Bezemisní dopravu : elektromobilita (z celku cca 20 % podíl). U veřejné dopravy se počítá s 

poměrem elektro a CNG (alt. Vodíkový pohon) vozidel 1:1. Dále zefektivnění dopravy snížením 

množství cest individuální automobilovou dopravou o 15 % a celkovým zefektivněním využívání 

vozidel. Značný vliv na množství naježděných kilometrů se také očekává zklidněním dopravy ve 

městě a celkovou modernizací dopravy. Klíčové je též dokončení obchvatu (dálnice D1) města, které 

bylo donedávna zablokováno; 

3) Rozvoj OZE v čele s fotovoltaickými elektrárnami, zejména v sektoru bydlení, částečně v 

terciérním sektoru; 

4) Částečný přechod od tuhých paliv a zemního plynu k tepelným čerpadlům ve všech sektorech 

a stabilní využívání CZT; 

5) Energeticky úsporná opatření : zateplení, výměna zdroje světla, regulace teploty vytápění, 

omezením plýtvání energiemi. 

  

Aby bylo tyto závazky možné vyhodnocovat, je nezbytné mít situaci ve městě exaktně zmapovanou a 

prozkoumanou. Průběžně je pak potřeba údaje doplňovat o aktuální stav a vyhodnocovat. 

  

Předkládaný Akční plán pro udržitelnou energii a klima byl dne 7.prosince 2022 veřejně projednán 

v Městském domě a podklady byly k nahlédnutí na webu města od 2.prosince 2022. 

  

Celý dokument i zápis z veřejného projednání je umístěn na www.prerov.eu v sekci 

Magistrát>Investice a rozvoj>Koncepce, studie, strategie>Akční plán pro udržitelnou energii a 

klima(SECAP)Přerov. 

  

Projekt „SECAP Přerov“, reg. č. 1200700010, je spolufinancován částkou 850 339,98 Kč ze Státního 

fondu životního prostředí ČR, Národního programu životního prostředí, výzva č. 7/2020a zahrnuje i 

částky na pořádání 3 "Dnů pro klima a energetiku" a částečnou úhradu platu projektového pracovníka. 

  

Dokument byl předložen dne 13.2.2023 k projednání Radě města Přerova, která svým usnesením č. 

267/9/5/2023 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit Akční plán pro udržitelnou energii a 

klima města Přerova, SECAP Přerov. 

  

Příloha : 

  

 Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova – SECAP Přerov 

vč. Přílohy č.1: Přehled opatření vedoucích k naplnění SECAP 

  

 SECAP Přerov manažerské shrnutí 

 

 

 


