
V Praze dne 2. září 2014 

Čj. 61200/2014-MZE-14121  

     

 

Ministerstvo zemědělství  
ve spolupráci s 

Integra Consulting, s.r.o. 

si Vás dovolují pozvat na 

Veřejné projednání návrhu koncepce 
 

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014 - 2020 
a posouzení jeho vlivu na životní prostředí 

 
které se uskuteční 

 

v pondělí 15. září 2014 od 15 hod. 

v budově Ministerstva zemědělství (místnost č. 400) 
Těšnov 65/17 

Praha 1 
 
Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů návrhu Operačního programu 
Rybářství 2014 – 2020 na životní prostředí (dále také „SEA OP Rybářství 2014 - 2020“), které probíhá 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci veřejného projednání bude představen návrh OP Rybářství 2014 – 2020 a dokumentace 
vyhodnocení vlivů OP Rybářství 2014 – 2020 na životní prostředí. Získané připomínky budou využity 
při zpracování závěrečného stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Předkladatelem OP Rybářství je Ministerstvo zemědělství, zpracovatelem SEA OP Rybářství 2014 - 
2020 je společnost Integra Consulting, s.r.o.  
 
Dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou v průběhu procesu SEA 
OP Rybářství 2014 – 2020 povinně zveřejňovány příslušné dokumenty v Informačním systému SEA 
na adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce, pod kódem koncepce MZP156K.  

 

 

 

 

 

 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce


   

PROGRAM VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

Čas Téma 
 

Přednášející 
 

15.00 – 15.10 Zahájení  Zástupce MZe 
15.10 – 15.25 Představení OP Rybářství 2014 - 2020 Zástupce MZe  
15.25 – 15.45 Představení SEA OP Rybářství 2014 - 2020 Zástupce zpracovatele posouzení  
15.45 – 16.45 Diskuse   
16.45 – 17.00 Předpokládaný závěr projednání  

 

Pro další informace o návrhu OP Rybářství a SEA OP Rybářství se prosím obracejte na 

následující kontaktní osoby: zástupce zpracovatele SEA – Mgr. Michal Musil, e-mail: 

michal.musil@integracons.com; zástupce předkladatele koncepce – Ing. Klára Budínová, e-

mail: klara.budinova@mze.cz. 

Na výše uvedené e-mailové adresy můžete také zasílat své připomínky a návrhy. 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na veřejném projednání. 

 

mailto:michal.musil@integracons.com

