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Dovolujeme si Vás pozvat  

na 

 
veřejné projednání k hodnocení vlivů  

Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020 
 na životní prostředí (SEA), 

 
které se uskuteční 

 

v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
 

v úterý 2. 4. 2013 od 15 hod. 
 

Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů návrhu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje na životní prostředí, které probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci veřejného 

projednání bude představen návrh Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 
2020 (dále PRKK) a dokumentace vyhodnocení vlivů PRKK na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Získané připomínky budou využity při zpracování závěrečného stanoviska dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Předkladatelem je Karlovarský kraj, zpracovatelem SEA PRKK je Ing. Vladimír Zdražil. 
 
Dle požadavku zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou v průběhu procesu SEA 

PRKK povinně zveřejňovány příslušné dokumenty v informačním systému SEA na adrese: 
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce?p=2 , kód koncepce MZP138K. 

Podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách předkladatele: 
http://www.kr-karlovarsky.cz/REGION/EU2014_2020/ 
 

 
PROGRAM VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

 
15.00 - 15.15     zahájení veřejného projednání (Ing. arch. Jaromír Musil – 

vedoucí odboru regionálního rozvoje) 
15:15 – 15:45 seznámení s návrhem Programu rozvoje Karlovarského kraje 

pro období 2014 – 2020 (RNDr. Jan Vozáb, PhD)   
15.45 – 16.15  seznámení s vyhodnocením vlivů Programu rozvoje 

Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020 na životní 
prostředí a veřejné zdraví (Ing. Vladimír Zdražil)  

16.15 – 17.00      prostor pro dotazy veřejnosti a diskusi 
 
 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce?p=2
http://www.kr-karlovarsky.cz/REGION/EU2014_2020/
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Pro další informace o návrhu PRKK a SEA PRKK se obracejte na: 
 
zástupce předkladatele koncepce: Ing. arch. Jaromír Musil,  

       e-mail: jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz 
 zástupce zpracovatele SEA: Ing. Vladimír Zdražil, e-mail: zdrazil.vz@gmail.com 

 
 
Připomínky ke zveřejněným dokumentům je možné zasílat elektronicky na adresu: 

jelena.kriegelsteinova@kr-karlovarsky.cz 
Připomínky je možné vznést také v průběhu veřejného projednání. 

 
 
 

 
 

Těšíme se na Vaši účast 
. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Ing. arch. Jaromír Musil 
vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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