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Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi Vás pozvat na veřejné projednání Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017 a 

vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Veřejné projednání se uskuteční v budově 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí č. 3/5, v místnosti č. 240, 14. července 2014 

od 14:30 do 16:00 hod.  

Základní informace o koncepci 

Předkládaná koncepce aktualizuje stávající Program rozvoje Jihomoravského kraje pro období 2010–2013, 

je tak zpracována na následující programové období čtyř let 2014–2017. V návaznosti na vizi a strategické 

cíle přijaté ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje (pro období 2012–2020) a ve vazbě na programové 

priority politické reprezentace kraje konkretizuje pro období 2014–2017 cíle, priority a rozvojové aktivity 

v kraji. 

Účel veřejného projednání: 

Veřejné projednání a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí se koná na základě zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem seznámení účastníků 

s koncepcí a výsledky vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí.  

Zdroje informací o dokumentu: 

Bližší informace o zpracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017 naleznete na portálu 

Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz pod tématem Regionální rozvoj (http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=212277&TypeID=2), případně Vám další informace poskytne vedoucí 

odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA, tel. 541 651 342, e-mail minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz   

nebo pracovníci odboru Ing. Fišer, tel.  541 651 348, Mgr. Grulich, tel. 541 651 363. 

Č. j.: JMK 75690/2014  
Sp. zn.: 70670/2013 ORR  
Vyřizuje: Grulich Úřední deska Jihomoravského kraje 
Telefon: 541 651 363  
Počet listů: 2  
Počet příloh/listů: -  
Datum: 24.6.2014  
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Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, v platném znění, zveřejňuje jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA v Informačním 

systému SEA na adrese:  http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP174K  

Program veřejného projednání: 

14:30 Zahájení 

14:40  Představení Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017 

15:00  Představení vyhodnocení koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

15:20-16:00 Diskuse 

Svoji účast na veřejném projednání, prosím, potvrďte do 11. 7. 2014 na e-mail grulich.tomas@kr-

jihomoravsky.cz. 

Těším se na spolupráci s Vámi. 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
Ing. Ivo Minařík, MPA, v.r. 
vedoucí odboru 
 

 

otisk razítka 


