4. 1. Zveřejnění informací na internetových stránkách

Informace o posouzení vlivů 
"Územní energetické koncepce pro .................." 
na životní prostředí
 
zpracované podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí,
 
(dále jen "SEA ÚEK")
 
...........Informace o předkladateli a zpracovateli.....................zpracovává pro…......kraj, město................. Územní energetickou koncepci dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Požadavkem objednatele je v souladu s nejnovějšími trendy podrobit zároveň navrhovanou územní energetickou koncepci proceduře strategického posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA - Strategic Environmental Assessment) dle zákona 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí.  Zpracovatel...................vytvořil proto po dohodě s objednatelem pro účely zpracování SEA ÚEK pracovní tým SEA pod vedením........................................................
 
Tým SEA:
 
Tým SEA tvoří specialisté a oprávněné osoby z relevantních oborů pod vedením Centra pro komunitní práci Střední Čechy (CpKP Střední Čechy)
 
Vedoucí týmu SEA: 
jméno............................ (oprávněná osoba podle výše uvedeného zákona).

další experti:
jména, autorizace................................

 
Zpracovatel územní energetické koncepce.................:
 
název organizace.............................
 
Vedoucí týmu (jméno, tel., email):......................................
Zpracovatel koncepce provede posouzení vlivu ÚEK na životní prostředí podle odst. 1 a odst. 2 § 14 citovaného zákona.  Zpracovatel koncepce je současně povinen podle výše citovaného zákona návrh ÚEK zveřejnit nejméně 60 dnů před jejím projednáváním. 
Zveřejnění ÚEK bylo provedeno dne .................. na internetových stránkách .........................na adrese .................a také na stránkách Centra pro komunitní práci (www.cpkp.cz).
Podrobné informace o zpracovávané Územní energetické koncepci a procesu strategického posuzování vlivů koncepce na životní prostředí budou průběžně doplňovány a aktualizovány na internetové stránce..............…..  Internetové stránky CpKP a............města, kraje.........budou využívány především pro poskytnutí základních informací o procesu strategického posuzování vlivů Územní energetické koncepce na životní prostředí.
Na této stránce budou postupně zveřejňovány a aktualizovány jednotlivé verze dokumentu ÚEK a samotného posouzení, tedy "SEA ÚEK".  Připomínky k těmto oběma dokumentům můžete zasílat na adresu:
·	název organizace................................................................…………………………………
Popřípadě v elektronické podobě na adresu (email). Prosíme, abyste  při zasílání připomínek využívali jednotného formuláře. 
Nebo alternativně na adresu:
·	jméno organizace.........................................................................…………………………,
Případně v elektronické podobě na adresu:……………………………………………….. 

!!!Veřejná projednání !!!
1. veřejné projednání se uskuteční dne 25. 9. 2003 
2. veřejné projednání se uskuteční dne 9. 10. 2003
konají se na (v)........................................................
Ke stažení:
Pracovní verze ÚEK
Harmonogram prací na SEA ÚEK
Formulář pro připomínkování
 Odkazy:
Ministerstvo životního prostředí ČR - www.env.cz
Zpracovatel
Předkladatel
Vedoucí SEA týmu

