
 

 
 
 

 
 

Krajský úřad Jihočeského kraje 
 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 
 
 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

PROGRAMU ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 
2014 – 2020  

A POSOUZENÍ JEHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) 
 
 
 
 

které se koná dne 15. listopadu 2013 od 10. 00 hodin, 
v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, sál zastupitelstva, č. 2010 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
 
Veřejné projednání je určeno zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické 
sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované 
veřejnosti. 
 
Základní informace 
 
Program rozvoje Jihočeského kraje (PRK JČK) je, společně se zásadami územního 
rozvoje, základním střednědobým rozvojovým dokumentem pro období 2014–2020. 
Navazuje na cíle a úkoly PRK JČK předchozího programového období 2007-2013. 
Stanovené prioritní osy PRK JČK reflektují hlavní rozvojové oblasti a problematické 
okruhy regionu, jejichž řešením a stimulací je vhodné se v programovém období 
2014 - 2020 prioritně zabývat. Jeho základním deklarovaným cílem je vytvoření 
atraktivního a bezpečného regionu, který bude konkurenčně schopný v rámci 
středoevropského prostoru. To vše bude postaveno na zvyšující se kvalitě lidských 
zdrojů, šetrném využití potenciálu přírodního, historického a kulturního dědictví, na 
rozvoji a zvyšování dostupnosti veřejných i soukromých služeb pro obyvatele, 
podnikatele i návštěvníky kraje a na podpoře územní vyváženosti mezi venkovským 
a městským prostorem při dodržování zásad udržitelného rozvoje. 



 
 
Účel veřejného projednání 
 
Veřejné projednání se koná dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je projednat s veřejností PRK 
JČK a posouzení jeho vlivů na životní prostředí a získat případné připomínky pro 
vydání stanoviska. 
 
 
Informační zdroje 
 
Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje 
jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA PRK JČK v informačním systému SEA. 
Informace o posuzování PRK JČK 2014-2020 je na adrese 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP128K. 
 
Informace o PRK JČK je možné získat rovněž na internetových stránkách 
Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz. Informace o hodnocení SEA PRK JČK je 
možné získat přímo u zpracovatele hodnocení RNDr. Vojtěcha Vyhnálka, CSc., tel. 
386354942. 
 
 
Program veřejného projednání 
 
Čas Téma 
10.00 – 10.10 Zahájení  
10.10 – 10.30 Představení PRK JČK 
10.30 – 10.50 Představení SEA PRK JČK 
10.50 – 11.50 Diskuse 
11.50 – 12.00 Předpokládaný závěr veřejného projednání 

 


