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Krajský úřad Libereckého kraje 
 
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

 

a vyhodnocení vlivů návrhu „Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 

2019“ na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA), 

 

které se uskuteční  

v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, v multimediálním sále 

22. června 2020 od 14.00 hodin 

 

 

 

Základní informace o koncepci: 

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 (ARSP 2019) patří k zásadním 

dokumentům kraje, které mají významný vliv na rozvoj a využití území kraje. Svým obsahem se 

ARSP LK 2019 dotýká nejen vlastních nerostných surovin, ale také dalších oblastí, jako je udržitelný 

rozvoj území kraje ve smyslu hospodárného nakládání s nerostným bohatstvím a citlivého přístupu 

k životnímu prostředí, problematiky územního plánování, energetiky, odpadového hospodářství 

a podobně. Je významným nástrojem krajské samosprávy a dalších správních orgánů při rozhodování 

a posuzování záměrů na využití zdrojů nerostných surovin v kraji. 

 

Účel veřejného projednání: 

Veřejné projednání návrhu koncepce a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

se koná podle § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, s cílem seznámit veřejnost s obsahem návrhu koncepce a jeho vlivy na ŽP a 

veřejné zdraví.   

 

Zdroje informací o dokumentu: 

Návrh Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 a dokument Vyhodnocení 

jeho vlivů na ŽP a veřejné zdraví naleznete na internetové adrese 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP255K a v tištěné podobě také na odboru regionálního 

rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, oddělení koncepcí 

ve 2. patře, číslo dveří 272, RNDr. I. Pecháčková, tel.: 485 226 572, po předchozím telefonickém 

objednání. 

 

Program veřejného projednání: 

14:00 Zahájení a úvodní informace 

14:15  Představení návrhu Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 

14:45  Představení vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

15:15 – 16:00 Diskuse 

POZVÁNKA 

na veřejné projednání návrhu 

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP255K

