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Praha dne 8. března 2021
Č. j.: MZP/2021/500/593
Sp. zn.: ZN/MZP/2019/500/183 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Třešňáková
Tel.: 267 123 112
E-mail: Katerina.Tresnakova@mzp.cz 

rozdělovník

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 (dále jen „zákon“) – oznámení 
veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I jako příslušný úřad ve smyslu 
§ 21 písm. c) zákona, Vám oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru

„Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn 
(včetně)“

se bude s ohledem na průběžně vyhlašovaná epidemiologická opatření formou internetového 
přenosu prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Cisco Webex Meetings na odkazu 
https://mzp.webex.com/mzp-en/j.php?MTID=m815cc5cde794ee1b6dedc15819c3d9a4

Datum konání: 18. března 2021 (čtvrtek)

Zahájení: 15:00 (k události se bude možné připojit již od 14:30 pro vyzkoušení připojení)

K připojení a sledování internetového přenosu je možné využít prohlížeč Microsoft Edge, který je 
součástí operačního systému Windows 10. Ke sledování lze využít i jiné prohlížeče, například 
Google Chrome apod. Nedoporučujeme využít internetový prohlížeč Internet Explorer.

1. Připojení pomocí odkazu na schůzku: 
https://mzp.webex.com/mzp-en/j.php?MTID=m815cc5cde794ee1b6dedc15819c3d9a4

2. Připojení pomocí čísla schůzky prostřednictvím aplikace Cisco Webex Meetings:
Číslo schůzky: 183 383 7107
Heslo schůzky: Tp8pquan32d

Postup pro spuštění veřejného projednání v Cisco Webex Meetings: 
 Odkaz, který jste obdrželi od pořadatele schůzky, vložíte do prohlížeče Chrome nebo Edge 
 stáhnete si aplikaci Cisco Webex Meetings z odkazu vpravo dole na stránce, nebo využijete 

spuštění ve vašem prohlížeči kliknutím "Připojte se ze svého prohlížeče (Join from your 
browser)". Obojí je správně, z důvodu zajištění správného fungování je však doporučeno 
stáhnout si a nainstalovat aplikaci Cisco Webex Meetings. 

 po stažení spusťte instalátor aplikace, prohlížeč vám napoví.
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 budete vyzvání k zadání jména (tento údaj se zobrazí ostatním účastníkům, proto v rámci 
ochrany svých osobních údajů nemusíte zadávat své plné jméno – postačí jakákoliv 
identifikace např. „Občan obce, Účastník JN“ apod.) a e-mailové adresy.

 po vyplnění údajů klikněte na políčko Další (Next). Tímto vstoupíte do předsálí (lobby), kde 
vás ostatní ještě neuvidí, ale můžete zkontrolovat funkčnost kamery a mikrofonu 
(upozorňujeme, že průběh schůzky mlže být kýmkoliv monitorován a zaznamenáván, proto 
v rámci ochrany svých údajů není nezbytné mít kameru aktivovanou).

 Klikněte na Připojit ke schůzce (Join meeting) – připojíte se do virtuální jednací místnosti.
 V průběhu úvodní prezentace záměru bude možnost hlasového vstupu účastníků do 

jednání ze strany hostitele vypnuta, v druhé části veřejného projednání však bude po 
přihlášení se do diskuze všem účastníkům umožněno klást dotazy a uplatňovat připomínky. 

3. V případě žádného nebo nedostatečného síťového připojení se lze k přenosu 
připojit také telefonicky na telefonní čísle
+420 225 296 924
Po vytočení telefonního čísla postupujte podle hlasových pokynů, budete vyzváni k zadání 
přístupového kódu či hesla schůzky. 
Číslo schůzky (přístupový kód) je: 183 383 7107 
Heslo schůzky je: Tp8pquan32d

V případě technických problémů s připojením k přenosu nás kontaktujte na telefonním čísle 
267 123 112.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené 
zveřejnění informace o místě a času veřejného projednání na úřední desce. Zároveň 
v souladu s § 16 odst. 2 zákona dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou 
datovou nebo e-mailovou zprávou (Katerina.Tresnakova@mzp.cz), popř. písemně příslušný úřad 
o dni zveřejnění informace o veřejném projednání na úřední desce, a to v nejkratším možném 
termínu.

Upozorňujeme, že z celého průběhu veřejného projednání bude v souladu s § 17 odst. 5 zákona 
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.

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I

podepsáno elektronicky
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Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky:

Středočeský kraj, hejtmanka, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Město Černošice, starosta, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Obec Všenory, starostka, U Silnice 151, 252 31 Všenory

Město Dobřichovice, starosta, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

Obec Lety, starostka, Na Návsi 160, 252 29 Dobřichovice

Město Řevnice, starosta, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

Obec Zadní Třebaň, starostka, Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň

Městys Liteň, starosta, Náměstí 71, 267 27 Liteň

Městys Karlštejn, starosta, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn

Dotčené orgány státní správy:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště Praha 
západ, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště 
v Berouně, Politických vězňů 455, 266 01 Beroun

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 

Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Český Kras, Karlštejn 
85, 267 18 Karlštejn

Oznamovatel:

Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zpracovatel oznámení:

Ing. Kateřina Hladká, Ph.D., SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Zpracovatel posudku:

Ing. Vladimír Láznička, Ph.D., Kladoruby 50, 679 61 Letovice

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/

		2021-03-08T12:07:51+0000
	Not specified




