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Vyřizuje: Bošina
Tel.: 267 123 301
E-mail: hubert.bosina@mzp.cz

Dle rozdělovníku

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – oznámení konání veřejného projednání
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, Vám
oznamuje, že veřejné projednání dle § 17 zákona záměru „Modernizace letiště Karlovy
Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ se bude konat s ohledem na
současnou epidemiologickou situaci Webex schůzkou.
Místo: prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Cisco Webex Meetings, na odkazu
https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=mbbbec26c44abdffe932f1fff33a823d6
Datum: 18. 5. 2021
Čas:

15.00

K připojení a sledování internetového přenosu je možno využít prohlížeč Microsoft Edge, který je
součástí operačních systémů Windows 10. Ke sledování lze využít i jiné prohlížeče, například
Google Chrome. Nedoporučujeme využít internetový prohlížeč Internet Explorer.
Pro připojení k veřejnému projednání existuje několik níže uvedených variant, přičemž pro
účastníka postačuje použití jedné z nich:

1) Připojení pomocí odkazu na schůzku
https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=mbbbec26c44abdffe932f1fff33a823d6
2) Připojení pomocí čísla schůzky prostřednictvím aplikace Cisco Webex Meetings
Číslo schůzky (přístupový kód): 137 907 8068
Heslo schůzky: 6TDz32S84Zu
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Postup pro spuštění veřejného projednání v Cisco Webex Meetings:
• odkaz, který obdržíte 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
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 Pily“ apod.) a e-mailové adresy

•

po vyplnění údajů klikněte na tlačítko Další (Next). Tímto vstoupíte do předsálí (lobby), kde
vás ostatní ještě nevidí, ale můžete zkontrolovat funkčnost kamery a mikrofonu
(upozorňujeme, že průběh veřejného projednání může být kýmkoliv monitorován
a zaznamenáván, proto v rámci ochrany svých osobních údajů není nezbytné mít aktivovanou
kameru na vašem počítači)

•
•

kliknete na "Připojit ke schůzce (Join meeting)" - připojíte se do virtuální jednací místnosti
v průběhu úvodní prezentace záměru bude možnost diskuse všech účastníků ze strany
hostitele vypnutá, v druhé části veřejného projednání bude po přihlášení do diskuse všem
účastníkům umožněna

Dotčené územní samosprávné celky (Karlovarský kraj, statutární město Karlovy Vary,
obce Andělská Hora, Kolová, Pila) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně
o zveřejnění informace o místě a času konání veřejného projednání na úředních deskách, a to
po dobu nejméně 5 dnů před jeho konáním. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 2
zákona o zaslání písemného nebo elektronického (hubert.bosina@mzp.cz)
vyrozumění příslušnému úřadu o dni vyvěšení informace o veřejném projednání na
úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.
Oznamovatel zajistí na veřejném projednání účast zpracovatele dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí.
Informace o veřejném projednání je rovněž zveřejněna
na internetové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru OV3067.

v Informačním

systému

EIA

Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru výkonu státní správy III
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:
Karlovarský kraj
k rukám hejtmana
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Statutární město Karlovy Vary
k rukám primátora
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Obec Andělská Hora
k rukám starosty
Andělská Hora 18, 364 71 Bochov
Obec Pila
k rukám starosty
Pila 97, 260 01 Karlovy Vary
Obec Kolová
k rukám starosty
Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary
Dotčené orgány:
Krajský úřad Karlovarského kraje
k rukám ředitele
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary
k rukám tajemníka
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Závodní 360/94, 360 06 Karlovy Vary
Česká inspekce životního prostředí,
OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště
Správa CHKO Slavkovský les
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Závodu Míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Odbory MŽP se žádostí o vyjádření:
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
Oznamovatel:
Letiště Karlovy Vary s.r.o.,
K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary
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