Odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 Brno

Brno dne 19. února 2021
Č. j.: MZP/2021/560/330
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/560/350
Vyřizuje: RNDr. Miroslav Rokos
Tel.: 267 123 705
E-mail: Miroslav.Rokos@mzp.cz

Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – oznámení o konání veřejného
projednání dokumentace vlivů záměru „Neutralizační a deemulgační stanice Brno“ na
životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), Vám oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru
„Neutralizační a deemulgační stanice Brno“
se bude konat s ohledem na průběžně vyhlašovaná protiepidemická opatření formou
internetového přenosu prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Cisco Webex Meetings
na odkazu https://mzp.webex.com/mzp/j.php?MTID=md4a455e0cb7c5753b5fa428c60a4ea6c.
Datum konání: 2. března 2021 (úterý)
Zahájení VP: 14:00 hodin (přenos začne již ve 13:30 hodin 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/j.php?MTID=md4a455e0cb7c5753b5fa428c60a4ea6c
2) Připojení pomocí čísla schůzky prostřednictvím aplikace Cisco Webex Meetings
Číslo schůzky (přístupový kód): 183 156 0668
Heslo schůzky: HnJ86B2psxG
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 Brna“ 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 hlasového vstupu účastníků do jednání
ze strany hostitele vypnuta, v druhé části veřejného projednání bude po přihlášení se do
diskuse všem účastníkům umožněno klást dotazy a uplatňovat připomínky.

Dotčené územní samosprávné celky (Jihomoravský kraj a dotčené obce) žádáme ve smyslu
§ 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o místě a času veřejného
projednání na úředních deskách, a to po dobu nejméně 5 dnů před jeho konáním.
Zároveň dle téhož ustanovení zákona žádáme dotčené územní samosprávné celky o vyrozumění
o dni vyvěšení této informace na úřední desce elektronickou datovou zprávou nebo e-mailovou
zprávou na shora uvedenou e-mailovou adresu, popř. písemně, a to v nejkratším možném
termínu.
Podklady k záměru jsou zveřejněny v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na
stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia), kód záměru OV7202.

Ing. Jaroslav Pospíšil
ředitel odboru výkonu státní správy VII
elektronicky podepsáno
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Rozdělovník:
Oznamovatel:
SUEZ CZ, a.s.
Španělská 1073/10
120 00 Praha 2 -Vinohrady
Zpracovatel dokumentace:
INVEK s.r.o.
Vinohrady 998/46
63900 Brno
Zpracovatel posudku:
Ing. Pavel Cetl
Demlova 276/24
613 00 Brno
Dotčené územní samosprávné celky:
Jihomoravský kraj
do rukou hejtmana
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Statutární město Brno
do rukou primátora
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Městská část Brno–Chrlice
do rukou starosty
Chrlické nám. 4
64300 Brno
Dotčené orgány:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
Česká inspekce životního prostředí
OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno
Magistrát města Brna
odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno
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