Krajský úřad Ústeckého kraje a
Regionální environmentální centrum Česká republika
si Vás dovolují pozvat na

V EŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
S TRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Ú STECKÉHO
KRAJE
A
P OSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(SEA)

které se uskuteční
v pondělí 19. prosince 2005 od 14.00,
v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
přednáškový sál - místnost č. 208.
Veřejné projednání je uspořádáno v rámci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění zákona č. 93/2004 Sb., a je určeno pro zástupce obcí Ústeckého kraje, orgánů veřejné správy, akademické
instituce, nevládní organizace, zástupce podnikatelské sféry a další zainteresovanou veřejnost.
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (SUR ÚK) představuje základní koncepční dokument kraje pro
koordinaci aktivit, směřujících k udržitelnému rozvoji regionu. SUR ÚK je navržena do roku 2020. Předkladatelem
SUR ÚK je Ústecký kraj, příslušným úřadem pro posuzování je Ministerstvo životního prostředí, odbor
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC. Zpracovatelem SUR ÚK je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
(www.ekopolitika.cz).
Posouzení vlivů Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje na životní prostředí (SEA SUR ÚK) probíhá
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovatelem SEA SUR ÚK je Regionální environmentální centrum ČR (www.reccr.cz)
Cílem veřejného projednání je seznámení účastníků s obsahem SUR ÚK, a s výsledky posouzení jejích vlivů na
životní prostředí. Účastníci projednání budou mít možnost zde vznést své připomínky a návrhy k obsahu SUR ÚK
a k závěrům SEA SUR ÚK.
Všechny relevantní dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz (viz
odkaz Udržitelný rozvoj). Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA
SUR ÚK v Informačním systému SEA na adrese www.ceu.cz/EIA/SEA.
Program veřejného projednání
Čas
14.00 – 14.10
14.10 – 14.20
14.20 – 14.40
15.00 – 15.20
15.20 – 15.55
16.00 – 16.05

·
·
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·
·
·

Téma
Zahájení
Úvodní slovo
Představení SUR ÚK
Výstupy SEA SUR ÚK
Diskuse
Závěr veřejného projednání

§
§
§
§
§
§

Přednášející
Moderátor
Zástupce Ústeckého kraje
Zástupce zpracovatele SUR ÚK
Zástupce zpracovatele SEA
Moderovaná diskuse
Moderátor

Pro další informace o veřejném projednání se obracejte na kontaktní osoby Ing. Lucie Kuželová, Krajský úřad
Ústeckého kraje (tel: 475 657 501, kuzelova.l@kr-ustecky.cz) nebo Mgr. Martina Smutného, REC ČR –
zpracovatel SEA (tel.: 724 159 870, martin.smutny@reccr.cz). Na tyto emailové adresy můžete poslat své
připomínky a návrhy a také potvrdit svou účast na veřejném projednání.

