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Zápis MIZPPMYIKM

z pruběliu veřejného projednání

Posouzení Iivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdra í dle zákona
Č. 1002001 Sb., \ platném znění

Projednávaný návrh koncepce:

„Regionální inovační strategie

Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016“

Místo konání: Ostra\ a. ul. 28. října 11 7, 702 1 8, budova Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje

Termín konání: 20,7.2010

1 častníci veřejného projednání:

Za předkladatele koncepce: doc. Ing. Marian Lehiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana MSK
Mgr. Martin Radvan. Kt MSK
Bc. llana Vídenská. KtJ MSK

Za zpracovatele koncepce: Ing. Da\ id Pawera, Agentura pro regionální rozvoj. a. s.
Ing. Silvie Sz\kedo\á. Agentura pro regionální rozvoj. a. s.

Za zpracovatele Vyhodnocení: Ing. Bohumil Sulek. (‘Sc., držitel osvědčení odborné
zpúsohilosti dle zákona Č. I 00‘2001 Sb.. \ platném znění
RNDr. Radim MisiaČek. RADDIT consulting s.r.o..
moderátor jednání
Bc. Tereza Aubrechtoá

Dalši přltornnl dle prezenčni 1itin\

Praram jednani:

o i ti u pred i pr ccdui ‘1 \
Prezentace na nm koncpce ‚RegionaJní ino\ acni t1ateLk Moa\ kok,skeho kraie na
lem Ul0(Jl6

3 Prezentace Vyhodnoceni li u koncepce na žiotni prostředi a ei‘ejné zdra i dle ‚ákona
Č. 100 2001 b e ‚učni poidčiricli nř1niu Čtnč n‘j« rJ;‘mjiq I

plačí ob1ati dk iákna Č. 14 I ‘)P2 e J11CU1 po!déiiL pĺedpou
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ad 1:

R. Misiaček přivítal přítomné, představil program jednání. zástupce předkladatele. zpraco\ atele

koncepce a týmu SEA a informoval o dosavadním pruběhu procesu SEA.

Ad2:

Přítomný zástupce předkladatele, naměstek hejtmana MSK doc. Ing. Marian Lebiedzik. Ph.D..

informoval přítomné o duvodech zpracov ání, cílech a využiti inovační strategie.

Zástupce zpracovatele koncepce. Agentur) pro regionální rozvoj, a.s,, Ostrava, podrobněji

představil obsah návrhu koncepce Regionální inovační strategie Morav skoslezského kraje na léta

20I0-20l6, včetně jeho struktury. příslušných prioritních oblastí, speciúekých cílu a indikativních

projektu.

Ad 3:

Přítomný zástupce SEA týmu ing. Bohumil Sulek, CSc. prezentoval Vyhodnocení vlivů koncepce

na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb.. ve znění pozdějších předpisu,

včetně legislativního rámce a návrhu stanoviska ke koncepci. Součástí prezentace byla především

informace o vyhodnocení vlivu jednotlivých prioritních oblastí, specifkkých cílu a indikativních

projektu na životní prostředí a veřejné zdraví, resp. na lokality soustavy Natura 2000 (potenciálně

negativní. neutrálnL pozitivní vlivy). Dle návrhu stanoviska ve Vyhodnocení lze předloženou

koncepci za podmínky dodržování navržených zmírňujících opatření a využití environmentálních

kritérií výběru projektů doporučit ke schválení a následné realizaci. Na základě těchto závěrů bylo

zpracovatelem Vyhodnocení navrženo vydání souhlasného stanoviska ke koncepci.

Ad4 - stručný záznam diske:

Žádný z přítomných účastníku jednání nev znesl žádné doporučení. připomínku mi dotaz.

Á\d 5)

R \Iisiacek zrekapituloval prubeh veřejneho projednaní. upozornil na dalši pruběh projednávaní a

připoninel moinost zalar i pripominck piemne u e mailem nejpozději do 5ti dnu na adresu MZP

R Ni I dr n aklad hla tupc r lkladatLl bi i uejn prJLdIlanl

iprac )\ateklr kor pc



PREZENČNÍ LISTINA

Veřejné projednání
(dle bf, odst. 4, zákona Č. 100/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů)

„Regionální inovační strategie MSK na léta 2010 — 2016

datum: 20.72O1O
místo: Krajský úřad Moravskoslezského kraje




