KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

a

Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

pořádají dne 11. listopadu 2008 (od 9.00 - 14.00)
pracovní setkání
Posuzování záměrů v procesu EIA
z hlediska vlivu na veřejné zdraví
Místo konání: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Seminář je určen:
• zpracovatelům oznámení, dokumentace a posudku EIA - autorizovaným osobám
• odborným pracovníkům v oblasti veřejného zdraví a životního prostředí, inspekčním
orgánům ap.
• zástupcům obcí
• oznamovatelům záměrů podle zákona č. 100/2001 Sb.
Rámcový program:
• význam procesu EIA při realizaci záměrů s ohledem na navazující řízení,
• nedostatky oznámení záměrů s důrazem na problematiku veřejného zdraví,
• podklady oznámení a dokumentace v procesu EIA pro hodnocení vlivu na zdraví (hlukové,
rozptylové studie, hodnocení zdravotních rizik),
• strategické hlukové mapy a akční hlukové plány,
• hodnocení vlivu provozu větrných elektráren na zdraví obyvatel,
• mikrobiální znečištění ovzduší z tepelných provozů (chladicí věže)
• vedení VN a VVN a neionizující záření.
RNDr. Pavel Jiříček
vedoucí odboru hygieny obecné a komunální
KHS MSK

Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení hodnocení vlivů
na životní prostředí a lesního hospodářství
KÚ MS kraje

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz

Organizátoři žádají všechny zájemce o sdělení zájmu zúčastnit se tohoto pracovního setkání na
adresu dana.kucova@kr-moravskoslezsky.cz v termínu do 30.9.2008.
Pozvánka s programem bude zájemcům rozeslána v průběhu měsíce října 2008.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pracovní setkání „Posuzování záměrů v procesu EIA z hlediska vlivu na zdraví“
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Příjmení, jméno, titul:

....................................................................................................

Název a adresa organizace: .......................................................................................................
Kontakty:

e-mail: ....................................................tel: ................................

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz

