Příloha 6 Opatření PZKO ve shodě s Klimatickým plánem hl. města Prahy do roku 2030
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Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_4
Komunitní energetika 
MHMP
Plnění opatření přijatých v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030
Založení Pražského společenství obnovitelné energie (PSOE)
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
V souladu se schváleným Klimatickým plánem hl. m. Prahy do roku 2030 byla usnesením ZHMP č. 29/28 ze dne 9.9.2021 zřízena příspěvková organizace HMP Pražské společenství obnovitelné energie. Plnou činnost zahájila dne 1.2.2022. 
Organizace je zřízena za účelem poskytování komplexních služeb a činností souvisejících s přípravou, realizací a provozem výroben elektřiny, tepla případně plynu obnovitelného původu. Tyto výrobny přitom budou umisťovány jak na nemovitostech (budovách či pozemcích) ve vlastnictví zřizovatele, tak i doplňkově na nemovitostech jiných fyzických a právnických osob a také těch, kteří projeví zájem o účast na vzniku a rozvoji tzv. komunitní energetiky na území HMP.
Byly vytvořeny také webové stránky PSOE s rozhraním pro registraci zájemců o fotovoltaiku.
www.pripojdum.cz 
Cílem opatření z pohledu PZKO je zastřešit a realizovat projekty, spadající do oblasti komunitní energetiky využívající obnovitelné zdroje energie, které budou představovat ekologickou alternativu k individuálním zdrojům.
Gesce odpovídá dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Splněno.                                     Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. V souladu se schváleným Klimatickým plánem hl. m. Prahy do roku 2030 byla usnesením ZHMP č. 29/28 ze dne 9.9.2021 zřízena příspěvková organizace HMP Pražské společenství obnovitelné energie. Plnou činnost zahájila dne 1.2.2022. 
Organizace byla zřízena za účelem poskytování komplexních služeb a činností souvisejících s přípravou, realizací a provozem výroben elektřiny, tepla případně plynu obnovitelného původu. Tyto výrobny přitom budou umisťovány jak na nemovitostech (budovách či pozemcích) ve vlastnictví zřizovatele, tak i doplňkově na nemovitostech jiných fyzických a právnických osob a také těch, kteří projeví zájem o účast na vzniku a rozvoji tzv. komunitní energetiky na území HMP. Zároveň byly vytvořeny také webové stránky PSOE s rozhraním pro registraci zájemců o fotovoltaiku. 




Instalace FVE na budovy či do jejich blízkosti
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
S využitím PSOE a dalších nástrojů město zahájilo investice do instalace řádově desítek MWp instalovaného výkonu fotovoltaiky na budovy v majetku HMP. V realizaci je například FVE na bytových domech na Černém Mostě, v přípravě pak FVE na dalších bytových domech, domovech pro seniory, na objektu Správy služeb HMP – Kundratka, na školských objektech, na budově Pražských služeb, instalace připravuje THMP a další.
Gesce odpovídá dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Splněno.                                     Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. S využitím PSOE a dalších nástrojů město zahájilo investice do instalace řádově desítek MWp instalovaného výkonu fotovoltaiky na budovy v majetku HMP. V realizaci je například FVE na bytových domech na Černém Mostě, v přípravě pak FVE na dalších bytových domech, domovech pro seniory, na objektu Správy služeb HMP – Kundratka, na školských objektech, na budově Pražských služeb, instalace připravuje THMP a další.












Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_18
Emisní požadavky na lodě v kotvištích
Rada HMP přijala na podzim 2018 usnesení podporující remotorizaci plavidel
Usnesení č. 2859 ze dne 13. 11. 2018: k remotorizaci plavidel využívajících břehové hrany přístavů a přístavišť ve správě hl. m. Prahy


TCP
Plnění opatření přijatého v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030
Částečná elektrifikace lodní dopravy na území Prahy (2.3.5) Číslování odpovídá ID opatření v Klimatickém plánu hl. m. Prahy a okolí do roku 2030
Podporou výstavby dobíjecí infrastruktury a dalšími motivačními a regulačními nástroji. V současné době byla majiteli lodí dokončena jejich remotorizace na moderní dieselové motory a ochota přechodu na elektrické pohony je velmi nízká, plnění opatření bylo tedy odsunuto a čeká na zahájení – řešeno v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. 
TRADE CENTRUM PRAHA a.s. (TCP)
Náklady odpovídají strategickému dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy a okolí
Termíny odpovídají strategickému dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy a okolí
Probíhá.                             Opatření řešeno v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Podporou výstavby dobíjecí infrastruktury a dalšími motivačními a regulačními nástroji. V současné době byla majiteli lodí dokončena jejich remotorizace na moderní dieselové motory a ochota přechodu na elektrické pohony je velmi nízká, plnění opatření bylo tedy odsunuto a čeká na zahájení.













Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_19
Omezení větrné eroze 
MHMP
Plnění opatření přijatých v rámci Klimatického plánu Prahy a okolí
Podpora udržitelného ekologického zemědělství a zakládání komunitních zahrad
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Adaptační opatření.
Praha v roce 2019 vypověděla všechny stávající pachtovní smlouvy a v roce 2020 schválila Zásady ekologického hospodaření na zemědělské půdě, kterou vlastní. Součástí zásad jsou i krajinářské úpravy, které na většině pozemků provedlo město před uzavřením pachtu. Aktuálně jsou uzavřeny pachty s podmínkou ekologického hospodaření na cca 410 ha.
Při aplikaci zásad ekologického hospodaření na zemědělských plochách vlastněných hl. m. Prahou, dojde k omezení větrné eroze zemědělských pozemků. 
Zásady, díky kterým dojde k omezením větrné eroze zemědělské půdy jsou především:
	Rozdělení zemědělské půdy na bloky o velikosti 5 ha, jednotlivé bloky rozděleny mezí pokrytou vegetací

Zajištění co nejdelšího pokryvu půdy, využití meziplodin
Střídání plodin 
Odbor ochrany prostředí
(OCP)
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Probíhá.                           Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Adaptační opatření. Praha v roce 2019 vypověděla všechny stávající pachtovní smlouvy a v roce 2020 schválila Zásady ekologického hospodaření na zemědělské půdě, kterou vlastní. Součástí zásad jsou i krajinářské úpravy, které na většině pozemků provedlo město před uzavřením pachtu. Aktuálně jsou uzavřeny pachty s podmínkou ekologického hospodaření na cca 410 ha. Při aplikaci zásad ekologického hospodaření na zemědělských plochách vlastněných hl. m. Prahou, dojde k omezení větrné eroze zemědělských pozemků. Zásady, díky kterým dojde k omezením větrné eroze zemědělské půdy jsou především: Rozdělení zemědělské půdy na bloky o velikosti 5 ha, jednotlivé bloky rozděleny mezí pokrytou vegetací, zajištění co nejdelšího pokryvu půdy, využití meziplodin, střídání plodin. 




Všechny pachtovní smlouvy jsou uzavírány v souladu s dokumentem Zásady ekologického hospodaření na zemědělské půdě. 
Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 380 ze dne 2.3.2020 k návrhu "Zásad ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hlavního města Prahy"

Odbor ochrany prostředí
(OCP)
Mzdové náklady
Průběžně
Probíhá.                                 Všechny pachtovní smlouvy jsou uzavírány v souladu s dokumentem Zásady ekologického hospodaření na zemědělské půdě. Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 380 ze dne 2.3.2020 k návrhu "Zásad ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hlavního města Prahy".









Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_20
Snížení potřeby energie 
MHMP
Plnění opatření přijatých v rámci Klimatického plánu Prahy a okolí
Kontaktní místo pro občany
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Záměr zřízení kontaktního místa pro čistou energii v Praze do konce roku 2022 je součástí návrhu usnesení Rady ke snížení závislosti na plynu z Ruska. Cílem je poskytovat obyvatelům města odbornou podporu při nalezení optimálního řešení, jak snížit vysoké náklady za energie a její spotřebu realizací vhodných opatření včetně financování, možnosti získat dotace a výběru vhodného realizátora / dodavatele splňujícího předem definované podmínky kvality. Žádoucí je do kontaktního místa pro čistou energii zapojit i další subjekty, zejména Pražskou energetiku, a.s, Pražskou plynárenskou, a.s. a Pražskou teplárenskou, a.s.
Odbor ochrany prostředí (OCP)

Oddělení energetického managera (OEM)
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Splněno.                                   Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Bylo zřízeno kontaktní místo pro čistou energii v Praze jako součást návrhu usnesení Rady ke snížení závislosti na plynu z Ruska. Obyvatelům města byla poskytnuta odborná podpora při nalezení optimálního řešení, jak snížit vysoké náklady za energie a její spotřebu realizací vhodných opatření včetně financování, možnosti získat dotace a výběru vhodného realizátora / dodavatele splňujícího předem definované podmínky kvality. Do kontaktního místa pro čistou energii byly zapojeny i další subjekty, zejména Pražská energetika, a.s, Pražská plynárenská, a.s. a Pražskou teplárenská, a.s.
                 









Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_20
Snížení potřeby energie 
MHMP
Plnění opatření přijatých v rámci Klimatického plánu Prahy a okolí
Nákup zelené elektřiny
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Jako součást připravovaného centrálního nákupu elektřiny od roku 2023 je zvýšený závazek krýt alespoň 10 % spotřebovávané elektřiny z ekologických výroben využívajících obnovitelné zdroje energie (dosud je to 5 %). Přednostně budou využívány vlastní výrobny města, zbytek bude doplněn certifikáty původu elektrické energie.   …
Odbor ochrany prostředí (OCP)

Oddělení energetického managera (OEM)
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Probíhá.                                Opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
V této souvislosti bude realizována informační kampaň o tom, že jako součást připravovaného centrálního nákupu elektřiny od roku 2023 je zvýšený závazek krýt alespoň 10 % spotřebovávané elektřiny z ekologických výroben využívajících obnovitelné zdroje energie (dosud je to 5 %). Přednostně budou využívány vlastní výrobny města, zbytek bude doplněn certifikáty původu elektrické energie.   Informační kampaň bude realizována prostřednictvím jednotlivých ÚMČ a na Portálu životního prostředí HMHP, případně na facebooku MHMP.




















Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_20
Snížení potřeby energie 
MHMP
Plnění opatření přijatých v rámci Klimatického plánu Prahy a okolí
Modernizace distribuční soustavy elektřiny, tepla a plynu
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Město jedná s distributory energií o podpoře zavádění inteligentních systémů měření, obnově stávajících transformátorů za nové s nižšími ztrátami, obměně rozvoden a transformoven a modernizaci systému zásobování teplem. PP a.s. byla požádána o zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje teplárenství na území Prahy tak, aby soustavy zásobování teplem na území Prahy využívaly především zdroje energie obnovitelného a druhotného původu.
Odbor ochrany prostředí (OCP)

Oddělení energetického managera (OEM)
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
MHMP začal jednat s distributory energií o podpoře zavádění inteligentních systémů měření, obnově stávajících transformátorů za nové s nižšími ztrátami, obměně rozvoden a transformoven a modernizaci systému zásobování teplem. Pražská teplárenská a.s. byla požádána o zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje teplárenství na území Prahy tak, aby soustavy zásobování teplem na území Prahy využívaly především zdroje energie obnovitelného a druhotného původu.




Energetický management na majetku Prahy
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Město zavede systém managementu hospodaření s energií postupně ve všech budovách, zařízeních a oblastech užití energie městem, a s jeho pomocí bude hodnotit účinky energeticky úsporných řešení, vyhledávat další. Připravena byla zakázka pro zavedení energetického managementu pro HMP ve 2 fázích - 1. fáze – majetek města 2000 budov, 2. fáze energetický management pro městské části. Zapojilo se cca 25 městských částí a proběhl pro ně workshop. Připravena byla databáze veškerého majetku města s energetickými parametry pro vstup do softwaru energetického managementu.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
MHMP postupně zavede systém managementu hospodaření s energií postupně ve všech budovách, zařízeních a oblastech užití energie městem, a s jeho pomocí bude hodnotit účinky energeticky úsporných řešení, vyhledávat další. Byla připravena zakázka pro zavedení energetického managementu pro HMP ve 2 fázích - 1. fáze – majetek města 2000 budov, 2. fáze energetický management pro městské části. Zapojilo se cca 25 městských částí a proběhl pro ně workshop. Byla připravena také databáze veškerého majetku města s energetickými parametry pro vstup do softwaru energetického managementu.




Realizace komplexních energetických úspor na budovách veřejného sektoru a veřejné infrastruktury v majetku HMP
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Hlavní podpora směřuje především do zlepšení tepelně-izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb. Projekty jsou připravovány pro podporu z dotačních zdrojů (například gymnázium Postupická). THMP realizuje úspory na veřejném osvětlení několika cestami (výměna za LED svítidla, instalace dynamického osvětlení, instalace regulátorů napětí). V přípravě je Koncepce VO na území HMP.  Město v roce 2021 i 2022 dotačně podpořilo projekty městských částí pomáhající naplnit klimatický závazek, mezi kterými jsou i energetické úspory budov v majetku MČ. Energetické úspory jsou součástí projektů na rekonstrukce budov připravovaných odborem INV MHMP, SML MHMP či jednotlivými školami, dále městskými společnostmi.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Hlavní podpora bude směřovat především do zlepšení tepelně-izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb. Projekty jsou připravovány pro podporu z dotačních zdrojů (například gymnázium Postupická). THMP realizuje úspory na veřejném osvětlení několika cestami (výměna za LED svítidla, instalace dynamického osvětlení, instalace regulátorů napětí). V přípravě je Koncepce VO na území HMP.  Město v roce 2021 i 2022 dotačně podpořilo projekty městských částí pomáhající naplnit klimatický závazek, mezi kterými jsou i energetické úspory budov v majetku MČ. Energetické úspory jsou součástí projektů na rekonstrukce budov připravovaných odborem INV MHMP, SML MHMP či jednotlivými školami, dále městskými společnostmi.





Komplexní a jednotná příprava investičních projektů
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Oddělení energetického manažera na odboru OCP MHMP a PSOE spolupracuje na připomínkování projektů, tisků a záměrů připravovaných zejména odbory SML MHMP a INV MHMP na renovaci budov. (Postupně budou zaváděny přísnější interní standardy na ekonomicky výhodné renovace budov v majetku města.)



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Oddělení energetického manažera na odboru OCP MHMP a PSOE spolupracuje na připomínkování projektů, tisků a záměrů připravovaných zejména odbory SML MHMP a INV MHMP na renovaci budov. Postupně budou zaváděny přísnější interní standardy na ekonomicky výhodné renovace budov v majetku města.




Komplexní EPC projekty
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Využití metody Energy Performance Contracting pro různé kombinace energeticky úsporných opatření v různých objektech. Byla provedena analýza EPC projektů odboru školství a kultury – celkem 30 budov. Získána dotace z programu ELENA od EIB, na přípravu projektů energetických úspor a obnovitelných zdrojů metodou EPC pro 60 městských zejména školských budov.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Bude realizováno  yyužití metody Energy Performance Contracting pro různé kombinace energeticky úsporných opatření v různých objektech. Byla provedena analýza EPC projektů odboru školství a kultury – celkem 30 budov. Získána dotace z programu ELENA od EIB, na přípravu projektů energetických úspor a obnovitelných zdrojů metodou EPC pro 60 městských zejména školských budov.







Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_20
Snížení potřeby energie 
MHMP
Plnění opatření přijatých v rámci Klimatického plánu Prahy a okolí
Modernizace veřejného osvětlení (VO) a jeho rozšíření o veřejnou infrastrukturu pro dobíjení elektromobilů
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Výměnu svítidel veřejného osvětlení za účinnější typu LED s využitím inteligentní regulace intenzity osvětlení provádí postupně THMP a.s. THMP zároveň společně se společností PREdistribuce, a.s. připravuje výměnu stožárů veřejného osvětlení (VO) za tzv.“EV-ready lampy“ (EVR), tj. stožáry VO připravené k jednoduchému osazení nabíjecími stanicemi (AC) pro elektromobily. Smlouva s THMP schválená v únoru 2022 nabízí možnost do roku 2026 vybudovat až 3000 EVR.
Odbor ochrany prostředí (OCP)

Oddělení energetického managera (OEM)
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. V rámci tohoto opatření bude provedena výměna svítidel veřejného osvětlení za účinnější typu LED s využitím inteligentní regulace intenzity osvětlení provádí postupně THMP a.s. THMP zároveň společně se společností PREdistribuce, a.s. připravuje výměnu stožárů veřejného osvětlení (VO) za tzv.“EV-ready lampy“ (EVR), tj. stožáry VO připravené k jednoduchému osazení nabíjecími stanicemi (AC) pro elektromobily. Smlouva s THMP schválená v únoru 2022 nabízí možnost do roku 2026 vybudovat až 3000 EVR.





Nová výstavba s uhlíkově neutrální bilancí a realizovaná dle motta „město krátkých vzdáleností“
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Výstavba nových budov způsobem, který bude zohledňovat emise CO2 v celém životním cyklu staveb a postupně vést k jejich nulové bilanci  – nejprve ve fázi užití, později i při výstavbě a demolici staveb; správně zvoleným umístěním a multifunkční výstavbou bude dále možné dopravní cesty uživatelů budov do/ze zaměstnání, za vzděláním a dalšími službami občanské vybavenosti realizovat co nejvíce nemotorovou a veřejnou (zvláště kolejovou) hromadnou dopravou. Město připravuje věcnou novelizaci Pražských stavebních předpisů, která mj. podporuje vybraná adaptační opatření, veřejného prostoru, zahrnuje úpravy na podporu bezmotorové a pěší dopravy, úpravy týkající se parkovacích míst. Novela bude schválena na podzim. Komplexnější novelu s větším záběrem na klimatická opatření, pak bude město připravovat následně. Město přijalo v lednu 2022 Metodiku spoluúčasti developerů na rozvoji území, která stanoví výpočet příspěvku developerů v případě potřeby změny územního plánu. Mezi možnými způsoby kontribuce je třeba uvažovat příspěvek na zelenomodrou infrastrukturu. IPR připravuje soubor požadavků při vyjadřování se ke stavebním záměrům na území HMP vzhledem ke svému pověření vyjadřovat se k záměrům na území města ve fázi ÚR. Město se jako samosprávný celek vyjadřuje k záměrům v procesu EIA. Ve všech těchto případech budou požadavky na nízkouhlíkovou výstavbu, stejně jako potřeba adaptačních opatření na změnu klimatu a město krátkých vzdáleností, zohledněny.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.  Postupně bude realizována výstavba nových budov způsobem, který bude zohledňovat emise CO2 v celém životním cyklu staveb a postupně vést k jejich nulové bilanci  – nejprve ve fázi užití, později i při výstavbě a demolici staveb; správně zvoleným umístěním a multifunkční výstavbou bude dále možné dopravní cesty uživatelů budov do/ze zaměstnání, za vzděláním a dalšími službami občanské vybavenosti realizovat co nejvíce nemotorovou a veřejnou (zvláště kolejovou) hromadnou dopravou. MHMP připravuje věcnou novelizaci Pražských stavebních předpisů, která mj. podporuje vybraná adaptační opatření, veřejného prostoru, zahrnuje úpravy na podporu bezmotorové a pěší dopravy, úpravy týkající se parkovacích míst. Zároveň přijalo v lednu 2022 „Metodiku spoluúčasti developerů na rozvoji území“, která stanoví výpočet příspěvku developerů v případě potřeby změny územního plánu. Mezi možnými způsoby kontribuce je třeba uvažovat příspěvek na zelenomodrou infrastrukturu. IPR připravuje soubor požadavků při vyjadřování se ke stavebním záměrům na území HMP vzhledem ke svému pověření vyjadřovat se k záměrům na území města ve fázi ÚR. MHMP se jako samosprávný celek vyjadřuje k záměrům v procesu EIA. Ve všech těchto případech budou požadavky na nízkouhlíkovou výstavbu, stejně jako potřeba adaptačních opatření na změnu klimatu a město krátkých vzdáleností, zohledněny.




Snížení uhlíkové stopy teplárenství
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Město chce do roku 2030 zcela nahradit výrobu tepla ze spalování uhlí a také plynu za energii z obnovitelných a druhotných zdrojů. Jednání probíhají s vlastníky teplárenských soustav na území HMP (Veolia, PP a.s.). Společnost PP a.s. bude zpracovávat dlouhodobou koncepci rozvoje teplárenství na území Prahy tak, aby SZT na území Prahy využívaly především zdroje energie obnovitelného a druhotného původu. V přípravě je projekt Energocentra na ÚČOV.     



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.  MHMP se bude snažit postupně do roku 2030 zcela nahradit výrobu tepla ze spalování uhlí a také plynu za energii z obnovitelných a druhotných zdrojů. Jednání probíhají s vlastníky teplárenských soustav na území HMP (Veolia, Pražský plynárenská a.s.). Společnost Pplynárenská a.s. bude zpracovávat dlouhodobou koncepci rozvoje teplárenství na území Prahy tak, aby SZT na území Prahy využívaly především zdroje energie obnovitelného a druhotného původu. V přípravě je projekt Energocentra na ÚČOV.     




Využití nízkoteplotního odpadního tepla z ÚČOV Praha
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Projekt tzv. Energocentra na bázi tepelných čerpadel využije odpadní teplo z ÚČOV pro dodávku do teplárenských sítí na území města a současně pro inovativní zásobování nového rozvojového území Bubny-Zátory teplem i chladem.  Společnost PVS a.s. byla pověřena zpracováním projektové studie optimálního pojetí Energocentra na ÚČOV Praha včetně způsobu jeho propojení se stávajícími soustavami zásobování teplem v cílových blízko ležících lokalitách (tj. lokality Dejvice, Veleslavín, Holešovice).




Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.  Bude realizován projekt tzv. Energocentra na bázi tepelných čerpadel, který využije odpadní teplo z ÚČOV pro dodávku do teplárenských sítí na území města a současně pro inovativní zásobování nového rozvojového území Bubny-Zátory teplem i chladem.  Společnost PVS a.s. byla pověřena zpracováním projektové studie optimálního pojetí Energocentra na ÚČOV Praha včetně způsobu jeho propojení se stávajícími soustavami zásobování teplem v cílových blízko ležících lokalitách (tj. lokality Dejvice, Veleslavín, Holešovice).





Modernizace předávacích stanic tepla a řízení otopné soustavy
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Modernizace předávacích stanic tepla povede k efektivnějšímu řízení dodávky tepla a otopné soustavy a snížení spotřeby. Tento typ projektů je podporován dotacemi také z programu HMP Čistá energie Praha.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Postupně bude realizována modernizace předávacích stanic tepla povede k efektivnějšímu řízení dodávky tepla a otopné soustavy a snížení spotřeby. Tento typ projektů je podporován dotacemi také z programu HMP Čistá energie Praha.




Instalace systému vzdáleného řízení TRV ventilů na radiátorech
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Opatření počítá s instalací systému vzdáleného řízení termostatických hlavic (IRC systém).



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Bude realizováno opatření, které zohledňuje instalaci systému vzdáleného řízení termostatických hlavic (IRC systém).




Instalace zdrojů tepla a chladu na bázi tepelných  čerpadel
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Zdroje budou schopny zpětně využívat odpadní teplo na ohřev vody a tím šetřit teplo či plyn. V topné sezóně budou provozovány jako tepelné čerpadlo vzduch-voda až do teploty (-5 °C). V přípravě je projekt Energocentra na ÚČOV Praha. Zároveň Praha připravuje návrh řešení, jak zajistit u nové bytové a nebytové výstavby na území Prahy, aby základním zdrojem tepla byly tepelná čerpadla případně připojení k SZT a další obnovitelné zdroje.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Realizace tohoto opatření spočívá v tom, že zdroje budou schopny zpětně využívat odpadní teplo na ohřev vody a tím šetřit teplo či plyn. V topné sezóně budou provozovány jako tepelné čerpadlo vzduch-voda až do teploty (-5 °C). V přípravě je projekt Energocentra na ÚČOV Praha. Zároveň MHMP připravuje návrh řešení, jak zajistit u nové bytové a nebytové výstavby na území Prahy, aby základním zdrojem tepla byly tepelná čerpadla případně připojení k SZT a další obnovitelné zdroje.




Instalace kombinovaných zdrojů elektřiny a tepla – kogeneračních jednotek na zemní plyn
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Krizová situace vyvolaná invazí Ruska na Ukrajinu vyvolala potřebu co nejrychlejšího ukončení závislosti na zemním plynu z Ruska. Toto opatření proto bude přehodnoceno ve prospěch využití tepelných čerpadel a obnovitelných zdrojů.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Toto opatření bude řešeno z důvodu krizové situace vyvolané invazí Ruska na Ukrajinu, kdy vznikla potřeba co nejrychlejšího ukončení závislosti na zemním plynu z Ruska. Toto opatření proto bude přehodnoceno ve prospěch využití tepelných čerpadel a obnovitelných zdrojů.




Instalace nuceného větrání – rekuperace
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy.
Systémy řízeného větrání s rekuperací budou prioritně instalovány v 5 000 školních třídách, formou centrálního případně decentrálního systému.  Energeticky efektivní větrání zajistí také plnění hygienických limitů.  Systémy rekuperace jsou zakomponovány do projektů revitalizace a rekonstrukce budov HMP tam, kde je to možné.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Bude realizováno postupně, aby systémy řízeného větrání s rekuperací byly prioritně instalovány v 5 000 školních třídách, formou centrálního případně decentrálního systému.  Energeticky efektivní větrání zajistí také plnění hygienických limitů.  Systémy rekuperace jsou zakomponovány do projektů revitalizace a rekonstrukce budov HMP tam, kde je to možné.



Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_20
Snížení potřeby energie 
MHMP
Plnění opatření přijatých v rámci Klimatického plánu Prahy a okolí
Výměna kotlů na uhlí za kotle na zemní plyn a tepelná čerpadla
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy
V souvislosti s potřebou snížení závislosti na plynu z Ruska město upraví od července 2022 dotační program Čistá energie Praha tak, aby podpora směřovala na fotovoltaické systémy a výměnu kotlů za tepelná čerpadla. Tímto směrem budou motivováni všichni vlastníci staveb v Praze. Město Praha bude stejný princip uplatňovat i na vlastních budovách. Město chce do budoucna podpořit modernizaci až 5 tis. kotlů na pevná paliva v rodinných domech vytápěním obnovitelnými zdroji energie.
Odbor ochrany prostředí (OCP)

Oddělení energetického managera (OEM)
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Splněno.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. MHMP v souvislosti s potřebou snížení závislosti na plynu z Ruska město upravil od července 2022 dotační program Čistá energie Praha tak, aby podpora směřovala na fotovoltaické systémy a výměnu kotlů za tepelná čerpadla. Tímto směrem budou motivováni všichni vlastníci staveb v Praze. MHMP bude stejný princip uplatňovat i na vlastních budovách. Město chce do budoucna podpořit modernizaci až 5 tis. kotlů na pevná paliva v rodinných domech vytápěním obnovitelnými zdroji energie.





Výměna zdrojů tepla na zemní plyn za účinnější
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy
Zdroje tepla na zemní plyn běžného typu (tedy především kotle s atmosférickými hořáky) budou postupně modernizovány.  V souvislosti s potřebou snížení závislosti na plynu z Ruska je žádoucím zdrojem tepla tepelné čerpadlo nebo připojení na systém zásobování teplem. Z programu Čistá energie Praha město podporuje také instalaci akumulačních nádrží v rodinných domech a regulaci parametrů otopné vody z dálkového vytápění.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Realizací tohoto opatření budou postupně zdroje tepla na zemní plyn běžného typu (tedy především kotle s atmosférickými hořáky) modernizovány.  V souvislosti s potřebou snížení závislosti na plynu z Ruska je žádoucím zdrojem tepla tepelné čerpadlo nebo připojení na systém zásobování teplem. Z programu Čistá energie Praha město podporuje také instalaci akumulačních nádrží v rodinných domech a regulaci parametrů otopné vody z dálkového vytápění.





Obměna elektrospotřebičů (bílá technika, spotřební elektronika)
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy
Postupná výměna spotřebičů bílé techniky, spotřební elektroniky a IT techniky. Přestože se počítá s vyšší vybaveností domácností spotřebiči, dojde k celkové úspoře elektřiny.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. V rámci tohoto opatření bude vyvíjena osvětová kampaň k postupné výměně spotřebičů bílé techniky, spotřební elektroniky a IT techniky. Přestože se počítá s vyšší vybaveností domácností spotřebiči, dojde k celkové úspoře elektřiny.


Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_20
Snížení potřeby energie 
MHMP
Plnění opatření přijatých v rámci Klimatického plánu Prahy a okolí
Využití tlakového spádu v plynárenské síti pro výrobu elektřiny
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy
Instalace expanzní turbíny na VVTL regulační stanici Třeboradice s možností výroby 2 až 4 GWh / rok.
Odbor ochrany prostředí (OCP)

Oddělení energetického managera (OEM)
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Bude realizována instalace expanzní turbíny na VVTL regulační stanici Třeboradice s možností výroby 2 až 4 GWh / rok.





Energetické využívání čistírenských kalů z ÚČOV
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy
Společnost PVS připravuje celkové řešení kalového hospodářství v ÚČOV. Zpracována byla studie proveditelnosti. Základním řešením je a bude anaerobní stabilizace kalů vyhníváním s produkcí bioplynu. Tento plyn bude v blízké budoucnosti upraven na biometan (BioCNG), který bude následně vtlačován do středotlaké plynovodní sítě. Zbývající hygienizované vyhnilé kaly, které jsou dnes odváženy a odstraňovány aplikací na zemědělskou půdu jako hnojivo, budou v budoucnu využívány i pro výrobu energie. Do konce roku 2022 probíhá provoz zkušebního poloprovozního zařízení a vyhodnocení výsledků se stanovením finální koncepce na Císařském ostrově a ověření možnosti finálního termického zpracování anaerobně stabilizovaného odvodněného kalu. Testováno bude využití termické hydrolýzy na lince pro zpracování kalů. Cílem je produkce bioplynu a produkce energie.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. V rámci tohoto opatření připravuje společnost PVS celkové řešení kalového hospodářství v ÚČOV. Již byla zpracována studie proveditelnosti. Základním řešením je a bude anaerobní stabilizace kalů vyhníváním s produkcí bioplynu. Tento plyn bude v blízké budoucnosti upraven na biometan (BioCNG), který bude následně vtlačován do středotlaké plynovodní sítě. Zbývající hygienizované vyhnilé kaly, které jsou dnes odváženy a odstraňovány aplikací na zemědělskou půdu jako hnojivo, budou v budoucnu využívány i pro výrobu energie. Do konce roku 2022 probíhá provoz zkušebního poloprovozního zařízení a vyhodnocení výsledků se stanovením finální koncepce na Císařském ostrově a ověření možnosti finálního termického zpracování anaerobně stabilizovaného odvodněného kalu. Testováno bude využití termické hydrolýzy na lince pro zpracování kalů. Cílem je produkce bioplynu a produkce energie.




Energetické využití odpadů v ZEVO Malešice	
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy
Probíhající rekonstrukce, ekologizace a zvýšení kapacity ZEVO znamená zvýšení množství energeticky využívaného odpadu i účinnost výroby tepla a elektřiny. Dokončena bude do konce roku 2022. ZEVO z pražského odpadu vyrábí energii a teplo pro zhruba 20 tisíc domácností. Očekává se zvýšení tepelného a energetického výkonu o cca 1/3. Rekonstrukce také znamená snížení spotřeby zemního plynu na minimum. Roční spotřeba se dosud blížila 1 mil. m3.



Splněno.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. V rámci tohoto opatření byla dokončena koncem roku 2022  rekonstrukce, ekologizace a zvýšení kapacity ZEVO, které znamená zvýšení množství energeticky využívaného odpadu i účinnost výroby tepla a elektřiny. ZEVO z pražského odpadu vyrábí energii a teplo pro zhruba 20 tisíc domácností. Očekává se zvýšení tepelného a energetického výkonu o cca 1/3. Rekonstrukce také znamená snížení spotřeby zemního plynu na minimum. Roční spotřeba se dosud blížila 1 mil. m3.









Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_20
Snížení potřeby energie 
MHMP
Plnění opatření přijatých v rámci Klimatického plánu Prahy a okolí
Stanovení a sledování uhlíkového rozpočtu města
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy
Město sestaví uhlíkový rozpočet tvořený množstvím nakupované a spotřebované energie. Podkladem k němu budou fakturované dodávky elektřiny, plynu a tepla přepočtené na emise CO2. Bude zohledňovat postupné snižování emisí. Přijata budou také pravidla pro investiční výstavbu a pořizování energeticky náročných výrobků a služeb (např. automobily apod.).
Odbor ochrany prostředí (OCP)

Oddělení energetického managera (OEM)
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. V rámci tohoto opatření MHMP bude realizovat sestavení uhlíkového rozpočtu, který bude  tvořit množství nakupované a spotřebované energie. Podkladem k němu budou fakturované dodávky elektřiny, plynu a tepla přepočtené na emise CO2. Bude zohledňovat postupné snižování emisí. Přijata budou také pravidla pro investiční výstavbu a pořizování energeticky náročných výrobků a služeb (např. automobily apod.).





Městský klimatický fond financovaný zejména z úspor energie
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy
Smyslem zvláštního fondu by mělo být agregovat prostředky pro financování opatření Klimatického plánu. Jeho účelem bude také transparentně informovat veřejnost o prostředcích města vynaložených každý rok na tento účel. Hlavní příjmy fondu budou tvořit úspory vzniklé realizací některých opatření Klimatického plánu. Koncepce fondu a možné zdroje byly zpracovány. Zřízení fondu Prahu ještě čeká.




Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. MHMP zřídí městský klimatický fond, jehož smyslem by mělo být agregovat prostředky pro financování opatření Klimatického plánu. Jeho účelem bude také transparentně informovat veřejnost o prostředcích města vynaložených každý rok na tento účel. Hlavní příjmy fondu budou tvořit úspory vzniklé realizací některých opatření Klimatického plánu. Koncepce fondu a možné zdroje byly zpracovány. Zřízení fondu Prahu ještě čeká.



Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_20
Snížení potřeby energie 
MHMP
Plnění opatření přijatých v rámci Klimatického plánu Prahy a okolí
Rozšíření dotačního programu MHMP Čistá energie pro Prahu
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy
V souvislosti s potřebou snížení závislosti na plynu z Ruska město upraví od července 2022 dotační program Čistá energie Praha tak, aby podpora směřovala zejména na fotovoltaické systémy a výměnu kotlů za tepelná čerpadla. Dále program podpoří také instalaci akumulačních nádrží pro stávající kotle v rodinných domech a regulaci parametrů otopné vody z dálkového vytápění v bytových domech.  
Odbor ochrany prostředí (OCP)

Oddělení energetického managera (OEM)
Náklady odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Termíny odpovídají dokumentu Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030
Splněno.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. Toto opatření bude realizováno v souvislosti s potřebou snížení závislosti na plynu z Ruska. MHMP upravilo od července 2022 dotační program Čistá energie Praha tak, aby podpora směřovala zejména na fotovoltaické systémy a výměnu kotlů za tepelná čerpadla. Dále program podpořil také instalaci akumulačních nádrží pro stávající kotle v rodinných domech a regulaci parametrů otopné vody z dálkového vytápění v bytových domech.  





Přenos moderních technologií a postupů v udržitelné energetice
Opatření přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy
K zavádění nových postupů a technologií využije Praha partnerství v prestižních mezinárodních projektech. Během posledního roku se Praha zapojila jako plnohodnotný partner do těchto mezinárodních projektů: SCORE (program Horizon 2020) na podporu energetických společenství a ELENA 1 – projekt podpořen Evropskou investiční bankou (EIB) k 1.2.2022.



Probíhá.                               Toto opatření bylo přijato v rámci strategického dokumentu Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, část Udržitelná energetika a budovy. V souvislosti se zaváděním nových postupů a technologií využije MHMP partnerství v prestižních mezinárodních projektech. Během posledního roku se MHMP zapojil jako plnohodnotný partner do těchto mezinárodních projektů: SCORE (program Horizon 2020) na podporu energetických společenství a ELENA 1 – projekt podpořen Evropskou investiční bankou (EIB) k 1.2.2022.











Zpráva o plnění navržených aktivit
Kód opatření dle PZKO PZKO = program zlepšování kvality ovzduší
Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady, zdroje financování
Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených opatření Zde je nutno popsat aktuální plnění stanovených aktivit, případně s ohledem na stanovené termíny očekávané plnění v budoucnosti.



Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele



PZKO_2020_P_22
Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě, omezení prašnosti z odkrytých ploch a deponií
MHMP
Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací
Toto opatření nebylo v rámci Časového plánu k PZKO vypracováno. 
Součástí adaptačních opatření v Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 je opatření Postupná přeměna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným povrchem. Opatření Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací jde proti opatření v Klimatickém plánu.
…
…
…
…..


MHMP
Zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě
Průběžná realizace projektu 1 000 000 stromů pro Prahu vysazených v letech 2018–2026, konkrétní informace jsou uvedené v rámci dílčích kroků u podpůrného opatření PZKO_2020_P_17 a zejména na stránkách Zastromuj Prahu.

Odbor ochrany prostředí (OCP)

Náklady v rámci projektu Zastromuj Prahu
Do roku 2026
Probíhá. V rámci tohoto opatření bude průběžně realizován projekt 1 000 000 stromů pro Prahu vysazených v letech 2018–2026. Konkrétní informace jsou uvedené v rámci dílčích kroků u podpůrného opatření PZKO_2020_P_17 a zejména na stránkách „Zastromuj Prahu“.



MHMP

Plnění opatření přijatých v rámci Implementačního plánu 2020-2024 Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu 
V rámci Zásobníku projektů k Implementačním plánu jsou opatření každoročně aktualizována, část z nich je vždy zaměřena na výsadbu zeleně a celkově na revitalizaci městského prostoru. Aktuální projekty jsou uvedeny na stránkách https://adaptacepraha.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zasobnik_projektu_2022.pdf  
Vybraná opatření se soustřeďují především na výsadbu a kvalitní údržbu stromů a zeleně ve vysoce urbanizované obytné části města. Vyšší zastoupení vegetace snižuje koncentraci suspendovaných částic v ovzduší. Zeleň ve veřejném prostoru zároveň zvyšuje atraktivitu městského prostoru pro pěší a cyklodopravu na úkor individuální automobilové dopravy, tím dochází k dalšímu zlepšení kvality ovzduší v ozeleněné lokalitě.
Příklady konkrétních projektů ze Zásobníku, nejedná se o taxativní výčet 
	Revitalizace a koncepce výsadby zeleně v ulici Varšavská, Praha 2, str 21

Výsadba stromů v ulici Milady Horákové, Praha 7, strana 74
Revitalizace parku Solidarita, Praha 10, strana 98
Výsadba stromořadí při ul. Podchýšská, Cholupice, Praha 12, strana 122
Park před ZŠ Nebušice, doplnění zeleně, Praha Nebušice, strana 207 
Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava, Praha Suchdol, strana 230
Obnova lesoparku Belveder, Praha Zbraslav, strana 245
Revitalizace nároží ulice Paškova výsadbou 20 stromů, Praha Zbraslav, strana 247
Nábřeží Papírenská, zelené propojení v rámci realizace promenádních parkových tras, strana 293
Revitalizace Náměstí OSN, Vysočany, Praha 9, strana 318
Výsadba stromořadí v rámci Revitalizace ulic Dukelských hrdinů, Strojnická a U Výstaviště (Letenský kříž), Praha 7, strana 326
Výsadba nové plochy zeleně včetně rekultivace zpevněných ploch Les Na Musile, Praha 11, strana 397
Gesce odpovídají strategickému dokumentu Implementační plán
Náklady odpovídají strategickému dokumentu Implementační plán
Termín plnění odpovídají strategickému dokumentu Implementační plán
Probíhá.                                          Toto opatření bude realizováno  v rámci Implementačního plánu 2020-2024 „Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu“. V rámci „Zásobníku projektů“ k Implementačním plánu jsou opatření každoročně aktualizována, část z nich je vždy zaměřena na výsadbu zeleně a celkově na revitalizaci městského prostoru. Vybraná opatření se soustřeďují především na výsadbu a kvalitní údržbu stromů a zeleně ve vysoce urbanizované obytné části města. Vyšší zastoupení vegetace snižuje koncentraci suspendovaných částic v ovzduší. Zeleň ve veřejném prostoru zároveň zvyšuje atraktivitu městského prostoru pro pěší a cyklodopravu na úkor individuální automobilové dopravy, tím dochází k dalšímu zlepšení kvality ovzduší v ozeleněné lokalitě



-
Omezení prašnosti z odkrytých ploch a deponií
Dílčí kroky vedoucí k omezení prašnosti z odkrytých ploch a deponií jsou uvedené v podpůrném opatření PZKO_2020_P_21, Omezování prašnosti ze stavební činnosti.




Probíhá.  Průběžné dílčí  kroky vedoucí k omezení prašnosti z odkrytých ploch a deponií jsou uvedené v podpůrném opatření PZKO_2020_P_21, Omezování prašnosti ze stavební činnosti.
















