4. 2. Osobní dopisy

Osobní dopis s pozvánkou na samotné jednání s městskými částmi města
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CpKP  střední  Čechy
Kancelář: Na Václavce 46, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Telefon: 251 560 776; 
E-mail: stredni.cechy@cpkp.cz ; Internet  www.cpkp.cz


dle rozdělovníku






V Praze dne ................................

Vážená paní, vážený pane,

	dne..........................byla na webových stránkách naší organizace (www.cpkp.cz) a ........…zpracovatele...............zveřejněna Územní energetická koncepce v rámci strategického posuzování vlivů na životní prostředí tzv. procesu SEA Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, v platném znění.

	Územní energetická koncepce ..........(dále jen „ÚEK“) - včetně posouzení jejího vlivu na životní prostředí - je připravována na základě zákona o hospodaření energií Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a usnesení města Usnesení Rady ...............č.............. ze dne......................
Zpracování Územní energetické koncepce koordinuje................... Zadavatelem prací na tvorbě ÚEK a jejím zpracovatelem je.................... Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí provádí naše organizace..........................................ve spolupráci s experty ...................................

Informace o ÚEK a posuzování jejích vlivů na životní prostředí jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách.................., odkazy jsou i na stránkách ...............města/kraje….....a…….SEA týmu............... (www.....................). Na těchto webových stránkách naleznete informace o vlastní připravované koncepci a procesu posuzování jejích vlivů na životní prostředí, harmonogram prací, ale také možnost připomínkovat zpracování a obsah koncepce a posouzení jejího vlivu na životní prostředí. 
Na těchto stránkách se dozvíte také o  veřejných projednáváních, které jsou plánovány na 25. září a 9. října 2003 v................................, v době od 13 hod. (nesmí chybět adresa a informace, jak tuto koncepci včetně  jejího posouzení připomínkovat a ovlivňovat proces). 

Vzhledem k výše uvedeným informacím bychom Vás rádi pozvali na 1. jednání zástupců městských částí v rámci procesu SEA této koncepce. Rádi bychom Vás na tomto jednání informovali o procesu přípravy samotné koncepce, o posouzení vlivu na životní prostředí, o zapojení veřejnosti do procesu a především o jednotlivých kapitolách koncepce. Zaměřili bychom se na cíle,  priority a opatření této koncepce, které můžeme na základě vašich připomínek a diskuse reformulovat a doplnit. 
Toto jednání se uskuteční dne………….. od 10 hodin v zasedací místnosti budovy................... (opět nesmí chybět přesná adresa).
Prosíme o potvrzení účasti na jednání emailem na adresu:...........email:............ Pokud máte k jednání nějaké další dotazy, můžete nás kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech. 

S pozdravem

	

				        


	










Kontaktní osoby:


Jméno:
Adresa:
Tel.:
Email:
Fax:


