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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDKLADATELI A SEA TÝMU 

 

 

 

Předkladatel:  Krajský úřad Karlovarského kraje 

 Závodní 353/88 

 360 21 Karlovy Vary 

 

Oprávněný zástupce 

Předkladatele PaedDr. Josef Novotný 

 hejtman Karlovarského kraje 

    Krajský úřad Karlovarského kraje 

    Závodní 353/88  

    360 21 Karlovy Vary 

 tel.: 353 502 111 

 e-mail: josef.novotny@kr-karlovarsky.cz 

 

Kontaktní osoba Ing. arch. Jaromír Musil 

   vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 Krajský úřad Karlovarského kraje 

 Závodní 353/88 

  360 21 Karlovy Vary 

 tel.: 353 222 260;  354 222 300 

 e-mail: jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz 

 

Název vyhodnocení: Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020  

 (SEA vyhodnocení) 

 

 

Zpracovatel SEA posouzení:  Ing. Vladimír Zdražil  
(držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., 

 č.j.: 47889/ENV/06) 

 Česká zemědělská univerzita v Praze  

 Fakulta životního prostředí 

Kamýcká 1176 

165 21 Praha 6 – Suchdol 

 

 

Tým zpracovatele SEA: Ing. Zdeněk Keken 

 MUDr. Magdalena Zimová, CSc. 

mailto:josef.novotny@kr-karlovarsky.cz
mailto:jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz


 Mgr. Stanislav Mudra 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU  

KONCEPCE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014 - 2020 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v  platném znění 

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1. Místo konání:  Krajský úřad Karlovarského kraje 

  Závodní 353/88 

  360 21 Karlovy Vary 

  (zastupitelský sál) 

 

2. Začátek veřejného projednání: 15:00 

 

3. Řízení veřejného projednání: Veřejné projednání návrhu koncepce Program rozvoje 

Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020 bylo řízeno 

zástupcem předkladatele koncepce v kooperaci 

se zpracovatelem SEA posouzení. 

 

 Zástupce předkladatele:  Ing. arch. Jaromír Musil 

 Zástupce SEA týmu: Ing. Vladimír Zdražil 

 

4. Předmět veřejného projednání: Předmětem veřejného projednání návrhu koncepce 

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 

2020 bylo seznámení účastníků s  jejím obsahem 

a způsobem vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

5. Účastníci veřejného projednání: Předkladatel koncepce: 

  

 Ing. arch. Jaromír Musil 

 vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje  

  

 Mgr. Jelena Kriegelsteinová 
 pověřená vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 Zpracovatel SEA posouzení: 

  

 Ing. Vladimír zdražil 
 koordinátor týmu SEA 



  

 Ing. Zdeněk Keken 

 člen SEA týmu 

6. Další účastnící:   seznam dle přiložené prezenční listiny 

 

7. Průběh posuzování koncepce 

před konáním veřejného  

projednání Při posuzování vlivů Programu rozvoje Karlovarského 

kraje pro období 2014 - 2020 (dále „PRKK“) na životní 

prostředí byly dodrženy stanovené lhůty pro jednotlivé 

kroky procesu SEA v souladu se zákonem č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 

znění. 

     Dosavadní průběh procesu: 

      31.07.2012 - zveřejnění oznámení příslušným úřadem; 

05.09.2012 - vydání závěru zjišťovacího řízení příslušným 

úřadem, v závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad 

formuloval požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí; 

08.01.2013 - obdržel příslušný úřad vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí včetně návrhu PRKK; 

02.04.2013 - veřejné projednání koncepce; 

05.04.2013 - odeslání zápisu z veřejného projednání 

příslušnému úřadu;



  

 

 

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  

 

Veřejné projednání Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020 mělo 

proběhnout v mezích níže uvedeného časového harmonogramu. 

 

1. Předpokládaný program veřejného projednání  

 

Čas  Aktivita Instituce Koordinátor  

15:00 – 15:15 Zahájení veřejného projednání KUKK Ing. arch. Musil 

15:15 – 15:45 Seznámení s návrhem 

Programu rozvoje 
Karlovarského kraje pro 

období 2014 – 2020  

KUKK Mgr. Jelena Kriegelsteinová   

15:45 – 16:15 Seznámení s vyhodnocením 

vlivů Programu rozvoje 

Karlovarského kraje pro 

období 2014 - 2020 na životní 

prostředí a veřejné zdraví 

FŽP ČZU Ing. Zdražil 

16:45 – 17:10 prostor pro dotazy veřejnosti a 

diskusi 

KUKK 

FŽP ČZU 

Ing. arch. Musil, 

Ing. Zdražil 

 

2. Zahájení veřejného projednání 

 

Vedoucí odboru  regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. arch. Jaromír 

Musil přivítal všechny zúčastněné, představil zástupce předkladatele koncepce z řad (KUKK) a 

koordinátora týmu SEA posouzení. Dále s ohledem na neúčast veřejnosti bylo veřejné 

projednání v 15:20 ukončeno. 

 

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020 a vyhodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí byly řádně veřejně projednány dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

 

Následné klíčové kroky 

 do 5 dnů od veřejného projednání musí předkladatel zaslat 

zápis z veřejného projednání příslušnému úřadu (MŽP) odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí dle § 10 písmena f 

odstavce 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, v platném znění; 

 



 každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce 

příslušnému úřadu (MŽP) nejpozději do pěti dnů ode dne 

konání veřejného projednání dle § 10 písmena f odstavec 5 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění; 

 

 ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného 

projednání návrhu koncepce příslušný úřad (MŽP) vydá na 

základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaných 

a veřejného projednání stanovisko k posouzení vlivů provádění 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10 písmena 

g odstavec 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, v platném znění. 

 

V Karlových Varech, dne 3. dubna 2013, zápis zpracovala: Mgr. Jelena Kriegelsteinová. 

V Praze, dne 4.dubna 2013, zápis zpracoval: Ing. Zdeněk Keken  
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