VYHLÁŠKA
statutárního města Plzně č. 9/2003

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní
energetické koncepce města Plzně
Zastupitelstvo města Plzně vydává usnesením č.569 ze dne 2. října 2003 podle čl. 104 odst. 3
Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií tuto

obecně závaznou vyhlášku:
článek 1
Změna vyhlášky č. 13/2002
(1) Článek 3 se nahrazuje novým zněním:
(1) V případě výstavby nové stavby nebo při změně stávající stavby v rozsahu celkové
rekonstrukce (dále jen „rekonstrukce“) se zdrojem tepla, kde se k výrobě tepla používá
procesu spalování tuhých, kapalných nebo plynných paliv, je stavebník nebo vlastník
stavby povinen prověřit možnosti technických a ekonomických podmínek napojení na
soustavu centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“).
(2) Prokáže-li se vhodnost připojení objektu na soustavu CZT (primární nebo sekundární
část) jako technicky možná a ekonomicky přijatelná, je stavebník nebo vlastník stavby na
základě § 3 odst. 8) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, povinen realizovat
napojení na CZT.
(3) Za srovnatelnou alternativu výroby tepla se mimo možnosti napojení na soustavu
CZT připouští i možnost výroby tepla z elektrické energie, jiných ekologicky šetrných
alternativních zdrojů energie, popřípadě jejich vzájemná kombinace.
(4) Zjistí-li stavebník nebo vlastník stavby, že napojení na soustavu CZT není technicky
možné nebo ekonomicky přijatelné, a toto doloží vyjádřením dodavatele tepla ze
soustavy CZT, variantním projektem, energetickým auditem nebo znaleckým posudkem,
je mu umožněno použít zdroj tepla, kde se k výrobě tepla využívá procesu spalování
plynných nebo kapalných paliv.
(5) Při výstavbě nebo rekonstrukci stavby se vytápění tuhými palivy nepřipouští.
(2) Článek 4 se nahrazuje novým zněním:

(1) V oblastech, kde je možné použít zdroj tepla, kde se k výrobě tepla využívá procesu
spalování plynných nebo kapalných paliv, se stavebníkovi nebo majiteli stavby ukládá
povinnost, aby při výstavbě nebo rekonstrukci stavby se zdrojem tepla na tuhá paliva
použil zdroj na plynná nebo kapalná paliva, popřípadě elektrickou energii nebo jiný
ekologicky šetrný alternativní zdroj energie, který znečišťuje ovzduší srovnatelně nebo
méně než spalování zemního plynu.
(2) Existuje-li v oblasti stanovené v čl. 4) odst. 1) teplovodní síť (např. soustava
závodního zdroje tepla), je stavebník nebo majitel stavby povinen prověřit, zda je
technicky možné a ekonomicky přijatelné napojení k této síti.
(3) Článek 5 odst. 1 se nahrazuje novým zněním:
(1) V oblastech, kde není možné napojení na soustavu CZT nebo plynovodní síť, se
v rámci snahy o postupné vyloučení spalování tuhých paliv doporučuje stavebníkům nebo
majitelům staveb, kteří provádějí výstavbu nebo rekonstrukci stavby se zdrojem tepla na
tuhá paliva, přednostně využít zdrojů tepla, jež jsou šetrné k životnímu prostředí. Tzn.
např. elektrickou energii, kapalná nebo plynná paliva (zkapalněný propan-butan LPG),
obnovitelné zdroje energie (spalování biomasy).
(4) Článek 6 odst. 2 se nahrazuje novým zněním:
(2) Ve všech oblastech specifikovaných v čl. 3 odst. 1), čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst 1), kde
nelze z technických nebo ekonomických důvodů využít teplo ze soustavy CZT, je
přednostně preferováno využití ekologicky šetrných alternativních zdrojů energie. Jde tak
především o využití elektrické energie a tepelných čerpadel, energie slunce nebo paliv na
bázi biomasy (dřevo, dřevní štěpka, sláma apod.), či plynných nebo kapalných paliv,
popřípadě jejich vzájemná kombinace. Využití všech těchto způsobů výroby tepla je
upřednostňováno před spalováním tuhých paliv.
(5) Článek 8 se nahrazuje novým zněním:
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 2).
článek 2
Doplnění přílohy č. 1 k vyhlášce č. 13/2002
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 13/2002 se doplňuje takto:

Ing. Jiří Šneberger
primátor města Plzně

Ing. Miroslav Kalous
náměstek primátora

_____________________________
§ 58 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
a § 46 odst. 2)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
2)

