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Informace o konání veřejného projednání návrhu „Územní energetická koncepce 
Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na 
životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Karlovarský kraj oznamuje, že dne 19. března 2018 v 15 hodin se bude konat veřejné 
projednání návrhu „Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 
– 2042“, zpracovaného E-resources, s.r.o., se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, 
Staré Město a „Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí“, zpracovaného 
Mgr. Alenou Kubešovou, PhD. Toto veřejné projednání se koná v souladu se zákonem č. 
100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

Veřejné projednání se uskuteční v zasedací místnosti A 218 Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, budova A, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

Účelem veřejného projednání je seznámení účastníků s návrhem koncepce a s Vyhodnocením 
koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí.

Nejpozději do 5 dnů od konání veřejného projednání bude možné zaslat písemné vyjádření 
k oběma projednávaným dokumentům, a to Ministerstvu životního prostředí ČR. 

Návrh koncepce včetně Vyhodnocení koncepce je zveřejněn v Informačním systému SEA na 
internetových stránkách CENIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP251K ), kód 
záměru MZP251K.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP251K
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Případné další informace poskytnou: 
- za předkladatele: 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, tel.: 354 222 220, 
e-mail: regina.martincova@kr-karlovarsky.cz, 

- za zpracovatele: 
Ing. Daniel Bubenko, e-mail: bubenko@e-resources.cz, Mgr. Alenou Kubešovou, PhD., 
autorizovaná osoba provádějící posuzování vlivů koncepce, e-mail: 
alena.kubesova@seznam.cz 

 

Program veřejného projednání:

1. Zahájení
2. Představení návrhu Koncepce 
3. Představení Vyhodnocení koncepce zpracovaného dle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí
4. Diskuze
5. Závěr

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí: Ministerstvo životního prostředí ČR, jako příslušný úřad
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