4. 7. Plakát - Pozvánka na veřejné setkání

…................SEA zpracovatel...................
ve spolupráci
s městem/krajem
a 
.............zpracovatelem..............

si Vás dovolují pozvat na

veřejné projednání
územní energetické koncepce a jejího posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)
podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření  energií
a podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, v platném znění,
které proběhne

ve čtvrtek  25. září 2003 od 13.00 hodin,

v  .................    adresa..........................
 
Účel veřejného projednání:
Cílem veřejného projednání je sběr připomínek a diskuse k Územní energetické koncepci hlavního města Prahy a k posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA). 
Východiska:
ÚEK byla zveřejněna na webových stránkách...........dne 30. června 2003 a průběžně připomínkována ze strany odborníků, zainteresovaných subjektů a veřejnosti. Během tvorby koncepce a jejího posuzování byly již průběžně zohledňovány připomínky a doporučení.
ÚEK po svém schválení Radou města bude základním dokumentem v oblasti energetiky na území hl. m. Prahy pro příštích 20 let. Tato koncepce ovlivní na regionální úrovni  zpracování dalších strategií, programů a koncepcí. 
Předpokladem věcné diskuse v rámci veřejného projednání  je dobrá znalost ÚEK  ze strany účastníků veřejného projednání. Tento dokument je možné získat v elektronické podobě  nebo  prostřednictvím  elektronické  pošty  na   níže  uvedených    internetových   a emailových adresách. 

Informační zdroje:

Podrobné údaje o procesu  přípravy Územní energetické koncepce včetně všech dalších doplňujících dokumentů a podkladů je možné získat na následujících internetových stránkách.

Internetová adresa
Organizace



 



Na setkání s Vámi se těší

jméno............….
SEA posuzovatel
CpKP Střední Čechy, Na Václavce 46, 150 00, Praha 5 

Své  dotazy  volejte  na  tel................nebo na tel. ................, popř. prostřednictvím elektronické pošty zasílejte na email .....................................................................................


Program veřejného projednání dne 25. září 2003

Čas
Téma
Přednášející
13.00 – 13.05
	Zahájení 

§	Facilitátor
13.05 – 13.15
	Úvodní slovo 

§	Zástupce předkladatele
13.15 – 13.35
	Představení Územní energetické koncepce 
§	Zástupce zpracovatele ÚEK

13.35 – 13.55
	Představení strategického posouzení vlivů ÚEK na životní prostředí
§	Zástupce SEA týmu

13.55 – 14.00
	Shrnutí

§	Zástupce SEA týmu
14.00 – dle diskuse
Diskuse 
§	Moderovaná diskuse 
   
	Závěr veřejného projednání

§	Facilitátor


