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Cheb, 22. dubna 2019

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města Cheb

souhlasí

se zněním dokumentu o závazcích Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy, dále jen Pakt) v příloze 2,

schvaluje

přistoupení města Cheb k Paktu,

pověřuje

zastupováním města Cheb na všech jednáních Paktu a podpisem příslušných dokumentů Mgr. 
Antonína Jalovce, starostu města Cheb a

ukládá

vedoucí Odboru projektového managementu a rozvoje Ing. Janě Krejsové podat do 31. května 2019 
přihlášku k Paktu předepsaným způsobem.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Evropská unie přijala v říjnu 2014 rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, kde 
mimo jiné stanovila

 snížit emise skleníkových plynů nejméně o 40 %,
 alespoň 27 % spotřebované energie získat z obnovitelných zdrojů.

Mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC na podnět signatářů Pařížské dohody o klimatu zveřejnil 
v říjnu 2018 Zvláštní zprávu ke globálnímu oteplení o 1,5 °C (infolist v příloze 6). Zpráva ukazuje 
dramatické rozdíly v dopadech na lidskou společnost, ekonomiku a životní prostředí mezi globálním 
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oteplením o 2 °C a 1,5 °C. IPCC ukazuje, že podmínkou zastavení oteplování na 1,5 °C je razantní 
snížení emisí skleníkových plynů od roku 2020 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Město Cheb jako součást nejvyspělejších regionů světa musí jít příkladem a bez odkladu připravit 
plán přechodu na obnovitelné zdroje (nové dostupné technologie v příloze 5), zahrnující analýzu 
současné produkce skleníkových plynů a analýzu možností využití konkrétních technologií.

Zpracování plánu přechodu na obnovitelné zdroje lze financovat z 80 % ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 2/2019 (příjem žádostí od 18. 
dubna do 30. září 2019). Výše podpory na jeden projekt je 250 tisíc až 2 miliony korun. Příjemce 
podpory však musí být signatářem Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky.

Přistoupení města Cheb k Paktu starostů a primátorů

 je zdarma,
 přinese možnost čerpat metodickou a finanční podporu programů EU určených výhradně 

signatářům Paktu,
 zaváže město zpracovat do dvou let projektovou dokumentaci pod názvem Akční plán pro 

udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) a
 splnit a překročit cíl snížit emise skleníkových plynů o 40 % do roku 2030.

Přistoupení k Paktu probíhá ve třech krocích

1. Zastupitelstvo města Cheb se seznámí s dokumentem o závazcích Paktu (příloha 2),
2. přijme usnesení a pověří starostu podpisem formuláře pro přistoupení k Paktu (příloha 3),
3. určený odbor vyplní informace na webovém sídle Paktu a nahraje podepsaný formulář.

V rámci jednoho projektu výzvy č. 2/2019 Národního programu Životní prostředí lze financovat také 
organizování Místních dnů pro klima a energii za účelem zvýšení veřejného povědomí o obnovitelné 
energetice a možnostech zvyšování odolnosti vůči změně klimatu (do výše 80 % nákladů) a jedno 
nové pracovní místo pro přípravu Akčního plánu a realizaci opatření (do výše 50 % nákladů).

Více o paktu starostů a primátorů

10 důvodů, proč se připojit v příloze 4
https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru
https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/cs/

Signatáři Paktu v ČR

Brno, Hlinsko, Chrudim, Jeseník, Liberec, Litoměřice, Lkáň, Mezilesí, Ostrava, Písek, Praha.

Náklady

Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima bude financováno ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, spoluúčast města Cheb ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů nepřesáhne 
150 tisíc korun. Nesplnění závazků Paktu není nijak finančně sankcionováno, může však vést 
k vyloučení signatáře z Paktu.

https://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru
https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/cs/
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PŘÍLOHA 1

Otevřený dopis Zastupitelstvu města Cheb

Navrhujeme, aby město Cheb přistoupilo k Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a 
Energetiky

Cheb, 22. dubna 2019

Vážené Zastupitelstvo města Cheb,

jsme znepokojeni závěry Zvláštní zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC, o kterých 
koncem roku 2018 informovalo Centrum pro dopravu a energetiku ve spolupráci s MŽP ČR. IPCC 
ukazuje dramatické rozdíly v dopadech na lidskou společnost, ekonomiku a životní prostředí mezi 
oteplením o 2 °C a 1,5 °C. Scénáře obsažené ve Zprávě ukazují, že podmínkou zastavení oteplování na 
1,5 °C je razantní snížení emisí skleníkových plynů od roku 2020 a dosažení uhlíkové neutrality do 
roku 2050. Období mezi lety 2020 a 2030 bude proto zásadní z hlediska globálního snižování emisí a 
udržení hranice 1,5 °C. Zásadní bude i aktivní účast města Cheb na transformaci lokální energetiky.

Cheb je bohaté město s neomezeným přístupem k moderním technologiím. Dokládá to připravený 
projekt výroby tepla z odpadu ZEVO Cheb, kterým radnice zamýšlí nahradit část zemního plynu 
v kotelnách CZT. Pro snížení emisí skleníkových plynů by však podle našeho názoru bylo vhodnější 
nahradit fosilní zemní plyn obnovitelným bioplynem či biometanem a akumulací solární energie. 
Biometan lze ještě ekonomičtěji využít v dopravě jako palivo bioCNG například pro MHD. Vozový park 
města může postupně přejít na pohon nízkoemisním CNG a na elektromobilitu.

Elektřina pro dobíjecí stanice a provoz veřejných budov může být pokryta fotovoltaikou a větrem. 
Solární panely a kolektory lze umístit na střechách panelových domů, škol, budov průmyslového 
parku, obchodních center a jiných komerčních areálů. Mimořádnou příležitostí jsou vodní plochy 
nádrží Skalka a Jesenice ideální pro instalaci hladinových solárních elektráren o velké ploše a výkonu. 
Otevřená krajina Chebska může být vhodná pro malé vertikální větrné rotory.

Pro město Cheb by bylo jednodušší, pokud by rozsáhlá klimatická opatření včetně zlepšení 
hospodaření s vodou a podpory přírodních procesů dekarbonizace uskutečnilo ve spolupráci se 
zkušenějšími protějšky z ČR a EU. Proto navrhujeme, aby město Cheb přistoupilo k mezinárodní 
iniciativě měst, obcí a Evropské komise – Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky.

Tento dopis, prosíme, považujte za otevřený.

S pozdravem

Michal Tancoš Jr., místopředseda spolku PRO CHEBSKO, z. s.
Šimon Jelínek, student septimy Gymnázia Cheb
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PŘÍLOHA 2
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PŘÍLOHA 3



16 / 21

PŘÍLOHA 4
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PŘÍLOHA 5

Využitím biometanu v Chebu se zabývá studie příležitosti http://www.prochebsko.cz/biometan.pdf

Hladinová solární elektrárna od výkonu jednotek po tisíce kW

Solární kolektory pro dlouhodobou akumulaci tepla pro CZT ve vodě (nádrž v horní části obrázku)

Vertikální větrné turbíny malých výkonů do městské zástavby a podél komunikací

http://www.prochebsko.cz/biometan.pdf
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PŘÍLOHA 6
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