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Informace o konání veřejného projednání záměru „ČOV Havířov – výstavba
nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“ podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad), jako příslušný
úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje,
že veřejné projednání dle § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dokumentace záměru
„ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“
oznamovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169,
709 00 Ostrava,
který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí,
bude s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice spojenou s výskytem COVID-19, platná
vládní protiepidemická nařízení a metodické sdělení Ministerstva životního prostředí, konáno distanční formou:

Místo:

prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Microsoft Teams, na tomto odkazu
(návod pro připojení – viz níže)

Datum:

pondělí 17.05.2021

Čas:

16:00 hodin

Tato informace je zveřejněna na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: úřad – úřední deska – E.I.A., SEA –
Projednávané záměry, a to pod názvem: ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky.
Veškeré
informace
o
záměru
jsou
zveřejněny
také
na
webových
stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2189.
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Do dokumentace lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v kanceláři č. B 513 nebo na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: úřad – úřední deska – E.I.A., SEA –
Projednávané záměry, a to pod názvem: ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky.
Krajský úřad žádá ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí město Šenov a statutární
město Havířov jako dotčené územní samosprávné celky o zveřejnění této informace o konání veřejného
projednání na jeho úřední desce. Zároveň krajský úřad žádá město Šenov a statutární město Havířov o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o konání veřejného projednání na úřední desce.
Krajský úřad upozorňuje, že z celého průběhu veřejného projednání bude v souladu s § 17 odst. 5 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí pořízen zvukový záznam. Vše, co na veřejném projednání zazní, včetně
osobních údajů, se stane součástí zvukového záznamu. Přestože zvukový záznam slouží výhradně pro potřeby
příslušného úřadu, může být na žádost zpřístupněn podle zvláštních právních předpisů.

Pro připojení k veřejnému projednání lze využít odkazu na schůzku (kliknutím sem se připojíte ke
schůzce).
Postup pro spuštění veřejného projednání Microsoft Teams:
-

-

odkaz pro připojení vložte do prohlížeče Chrome nebo Edge;
využijte spuštění ve vašem prohlížeči kliknutím "Připojte se ze svého prohlížeče“; můžete si stáhnout
aplikaci nebo sledovat na webu
budete vyzvání k zadání e-mailové adresy a jména. Kvůli možnému většímu zájmu ze strany veřejnosti
krajský úřad nedoporučuje použití obecně pojatého jména, jako je například „Občan Šenova“. Tento
údaj se zobrazí ostatním účastníkům, proto v rámci ochrany svých osobních údajů není však nutné
zadávat své plné jméno;
kliknete na "Připojit ke schůzce“ - připojíte se do virtuální jednací místnosti;
v průběhu úvodních prezentací záměru bude možnost diskuze všech účastníků ze strany hostitele
vypnutá, v druhé části veřejného projednání bude diskuse všem účastníkům umožněna prostřednictvím
chatu;
pokyny pro aktivní účast v diskuzi při veřejném projednání budou ze strany krajského úřadu upřesněny
při zahájení veřejného projednání.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Ing. Kamilem Peichlem
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne

…… 10.05.2021 .…..
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Rozdělovník

Dotčené územní samosprávné celky
 Moravskoslezský kraj, členka rady kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, zde
 Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
 Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov
Dotčené orgány
 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
 Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Dále obdrží

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
(oznamovatel)

Středisko odpadů Mníšek s. r. o., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy (zpracovatel dokumentace)
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