
 

 

 

Petra Bartáková, MSc.  

náměstkyně ministra   

pro řízení operačních programů 

 

 

si Vás dovoluje pozvat na 

 

 

Veřejné projednání koncepce 
 

Operační program „Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020“ 

a 

Posouzení vlivů tohoto operačního programu na životní prostředí a veřejné zdraví 

(SEA)  

 

 

Termín a místo konání: 

 

pátek 20. června 2014, 13:00 hod. 

 

MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1, místnost č. C 81 

 

 

Program semináře: 

13:00 Zahájení  

13:10 Stručné představení cílů a obsahu návrhu Programu 

(zástupce Řídícího orgánu – MŠMT ČR) 

 

13:30 Informace o průběhu procedury posuzování vlivů Programu na životní prostředí a 

veřejné zdraví 

(zástupce SEA týmu – RADDIT consulting s.r.o.) 

 

13:40 Výsledky posouzení vlivů Programu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA)  

(autorizovaná osoba, zástupce SEA týmu – RADDIT consulting s.r.o.) 

 

14:10 Přestávka  

14:30 Diskuse k obsahu Programu a jeho potenciálních vlivech na životní prostředí  

15:50 Závěr, přehled dalšího postupu v rámci procedury SEA 

(zástupce ŘO a SEA týmu) 

 

16:00 Ukončení semináře  



 

 

 

Veřejné projednání se koná podle § 10f zákona ČR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s cílem seznámit veřejnost s obsahem 

Programu a Vyhodnocením jeho vlivů na ŽP a veřejné zdraví.   

 

Návrh Programu a dokument Vyhodnocení jeho vlivů na ŽP a veřejné zdraví, naleznete 

na Internetové adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/sea, případně Vám další 

informace poskytne zástupce SEA týmu RNDr. Radim Misiaček (info@raddit.cz, tel. 

+420 739 460 212)  

 

V tištěné formě jsou Program i Vyhodnocení jeho vlivů na ŽP a veřejné zdraví 
k dispozici k nahlédnutí po předchozím potvrzení v po a pá, 9:00-11:00 na sekretariátu odboru 

přípravy OP VVV MŠMT, Sámova 3, Praha 10 (kontaktní osoba Alena Lavičková, tel.: +420 

246 088 262).  

 

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dle požadavků zákona ČR č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, oba dokumenty 

v Informačním systému SEA na adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, 

kód koncepce MZP168K. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/sea
mailto:info@raddit.cz

