
 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Odbor ochrany ovzduší  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dne 9. 12. 2015 od 15.00 hodin  

v budově „C“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, Stroupežnického 1326/16, 

Ústí nad Labem, sál č. 222 

Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů návrhů Programů 

zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro zóny a aglomerace České republiky na životní 

prostředí a veřejné zdraví (dále také „SEA PZKO“), 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 koncepce Program zlepšování kvality 

ovzduší pro zónu CZ04 Severozápad 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.  

Dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou v průběhu procesu SEA 

PZKO povinně zveřejňovány příslušné dokumenty, a to mimo jiné také v Informačním 

systému SEA na adrese: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, pod kódem 

MZP233K. 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU KONCEPCE:  

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ04 Severozápad 

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 Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ04 

 Severozápad (PZKO CZ04) 

 Zástupce předkladatele koncepcí  

15:30 – 15:50 Představení vyhodnocení vlivu koncepce PZKO CZ04 na životní 

prostředí a veřejné zdraví 

Zástupce zpracovatele posouzení  

15:50 – 16:50 Diskuse 

16:50 – 17:00  Předpokládaný závěr projednání 

 

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce 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: 
libor.cieslar@mzp.cz. 

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

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

koncepce - Mgr. Libor Cieslar, e-mail: libor.cieslar@mzp.cz, resp. zástupce zpracovatele 

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