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Veřejné projednání koncepce se uskuteční dne 8. října 2015 v 16 hodin v budově Magistrátu 
 

 
města Pardubic, adresa Pernštýnské nám. 1, Pardubice, ve Společenském sále od 16.00 do 
18.00 hodin.  
 
 
Základní informace o Koncepci 
Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace (dále také Strategie ITI) tvoří 
komplexní dokument, který má za cíl definovat priority rozvoje uvedeného území v letech 2015-2020.    
 
Účel veřejného projednání: 
Veřejné projednání Strategie ITI a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se koná 
podle § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, s cílem seznámit veřejnost s obsahem koncepce a Vyhodnocením jeho vlivů na ŽP.   
 
Zdroje informací o dokumentu: 
Návrh Strategie ITI a dokumentu Vyhodnocení jeho vlivů na ŽP a veřejné zdraví, naleznete na webovém 
portálu statutárního města Pardubice www.pardubice.eu v sekci ITI Hradecko-pardubická aglomerace 
http://www.pardubice.eu/iti, případně Vám další informace přímo poskytne Odbor rozvoje a strategie 
Magistrátu města Pardubic pí. Michaela Kudynová, tel. 466 859 556, e-mail: 
michaela.kudynova@mmp.cz 
V tištěné formě jsou Strategie ITI i Vyhodnocení jeho vlivu na ŽP k dispozici k nahlédnutí na Odboru 
rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubice od 29. 9. 2015 do 8. 10. 2015 v pracovních dnech od 8 
do 15 hod. (po předchozí telefonické domluvě na tel. 466 859 556, pí. Michaela Kudynová). 
 
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dle požadavků zákona 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/detail/SEA_MZP197K, kód koncepce MZP197K. 
 
Každý může zaslat své písemné vyjádření k uvedeným dokumentům nejpozději do 5ti dnů po konání 
veřejného projednání na adresu Ministerstva životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence - Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.  
 
 
 
 

POZVÁNKA  
na veřejné projednání 

Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace 

a Vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) 
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