
 

 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor ochrany prostředí 

ve spolupráci s INTEGRA CONSULTING, s.r.o., si Vás dovolují pozvat na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dne 9. 2. 2016 od 15.00 hodin  

v hlavním jednacím sále Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy, 

Mariánské náměstí 2, Praha 1 

Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů návrhu „Územní 

energetické koncepce hl. m. Prahy 2013 - 2033 (aktualizace 2014)“ (dále také „AÚEK“) na 

životní prostředí a veřejné zdraví (dále také „SEA AÚEK“), 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 AÚEK a vyhodnocení vlivů této 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Získané připomínky budou využity při 

zpracování závěrečného stanoviska ke koncepci dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Příslušné dokumenty, zveřejňované dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí v průběhu procesu SEA AÚEK, lze nalézt v Informačním systému SEA na adrese: 

http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, pod kódem MZP206K. 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU KONCEPCE:  

„Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 - 2033 (aktualizace 2014)“ 

a 

posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php


 

 

 

PROGRAM  

 

 

15:00 – 15:10 Zahájení  

15:10 – 15:30 Představení Územní energetické koncepce hl. m. Prahy 2013 - 2033 

(aktualizace  2014)  

 Zástupce předkladatele koncepce (Magistrát hl. m. Prahy) 

15:30 – 15:50 Představení vyhodnocení vlivu AÚEK na životní prostředí a veřejné 

zdraví 

Zástupce zpracovatele posouzení (Integra Consulting s.r.o.) 

15:50 – 16:50 Diskuse 

16:50 – 17:00  Předpokládaný závěr veřejného projednání 

 

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu AÚEK a k vyhodnocení vlivů této 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu 

životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence) do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání. 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na veřejném projednání elektronicky na e-mail: 
zlatuse.janakova@praha.eu. 

Pro další informace o návrhu AÚEK a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a 

veřejné zdraví se, prosím, obracejte na následující kontaktní osoby: zástupce předkladatele 

koncepce – Ing. Zlatuše Janáková, e-mail: zlatuse.janakova@praha.eu, resp. zástupce 

zpracovatele posouzení - Mgr. Simona Kosíková, e-mail: simona.kosikova@integracons.com.  
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