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Objednávka na posouzení legislativních možností města Brna při rozšiřování OZE, konkrétně FVE na svém území

(dále jen „stanovisko")

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna u Vás objednává stanovisko k legislativním a obecným možnostem

města, které má s ohledem na jeho cíle spočívající v rozšiřování OZE na svém území.

Stanovisko je poptáváno s ohledem na skutečnosti, že dne 4. 9. 2018 statutární město Brno schválilo Územní energetickou

koncepci ve variantě OZE, která je primárně cílena na rozvoj využívání podporovaných, tj. zejména obnovitelných zdrojů

energie. Jedná se o variantu, která je v souladu s trendy rozvoje energetiky v ČR, je z pohledu úspory emisí výhodná a

snižuje závislost města na dodávkách energií zvenčí. Statutární město Brno rovněž schválilo dne 1. 10. 2019 SECAP -

Akční plán pro udržitelnou energii a klima, ve kterém se zavázalo snížit produkci skleníkových plynů na svém území o 40

% do roku 2030. Rovněž z tohoto důvod jsou hledány možnosti rozšiřování malých fotovoltaických elektráren na

nevyužitých plochách ve městě - konkrétně na střechách.
Smyslem objednávaného stanoviska - posouzení je určit legislativní rámec toho jaké má samosprávný celek s ohledem

na národní legislativu možnosti, co může nařídit nebo ovlivnit vlastní rozhodovací mocí a vlastní legislativou (obecně

závazné vyhlášky, územní plán, územní energetická koncepce atp.), aby se nedostal do kolize se zákonem.

Dále je třeba posoudit jiné nežli mocenské varianty šíření OZE/FVE na území města (motivační programy národní, vlastní).

A závěrem vlastní možnosti rozvoje OZE/FVE, které se městu nabízí, výhody a nevýhody nejen z pohledu práva.

40.000,- Kč

10. 12. 2019

Kounicova 67, 601 67 Brno, 5. patro, podatelna Odboru životního prostřední MMB

fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury)

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této
objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturuje třeba doručit nejpozději do 10.12.2019.

CENA BEZ DPH:

TERMÍN PLNĚNÍ:

MÍSTO PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu odběratele (viz fakturační údaje), na obálku uveďte „Příjemce, Magistrát města
Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno".
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