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  Čj. KK/1786/RR/21    
  V Karlových Varech dne 19. 7.2021 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje si Vás dovoluje pozvat 
 

na veřejné projednání návrhu  

Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027   

a vyhodnocení vlivů návrhu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-

2027   na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA), 
 

které se uskuteční  

v Zastupitelském sále v budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje  

Závodní 353/88, Karlovy Vary,  

13. srpna 2021 od 13 do 15 hodin. 

 

Základní informace o Programu rozvoje KVK  

 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 je střednědobý strategický dokument, který 

ve stanoveném období určuje zaměření a cíle rozvoje kraje, zejména s ohledem na dynamický 

a vyvážený rozvoj kraje i jednotlivých částí jeho území. Současně stanovuje základní podmínky 

pro naplňování těchto cílů.    

 

 

Účel veřejného projednání: 

 

Veřejné projednání návrhu Programu a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví se koná podle § 10f, odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s cílem seznámit veřejnost s obsahem návrhu Programu 

a vyhodnocením jeho vlivů na ŽP a veřejné zdraví. Veřejné projednání umožňuje projednání a 

připomínkování Programu v rámci procesu SEA.   

 

Program veřejného projednání: 

 

13:00 Zahájení a úvodní informace 

13:15  Představení návrhu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027  

13:30  Představení Vyhodnocení vlivů návrhu Programu na životní prostředí a veřejné zdraví 

14:00 Diskuse a informace o dalším postupu 

 

Zdroje informací o dokumentu: 
 

Návrh Programu a dokument Vyhodnocení jeho vlivů na ŽP a veřejné zdraví naleznete na internetové 

adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK014K?lang=cs a v tištěné podobě také na odboru 

http://www.kr-karlovarsky.cz/
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životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 

Karlovy Vary, u Mgr. Gabriely Benešové, po předchozím telefonickém objednání (viz také pravidla 

v souvislosti s epidemiologickou situací), tel. 354 222 571. 

 

 

 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

 

S pozdravem 

 

 

 

v. r. Ing. arch. Jana Kaválková 
vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 

 

 

 


