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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění – zveřejnění informace o veřejném projednání
dokumentace
V souladu s § 16 odst. 2 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“), zveřejňujeme informaci o místě a času konání
veřejného projednání záměru

Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
oznamovatele Plot4house twelve s.r.o., Lípová 516/8, 415 01 Teplice,
které se bude s ohledem na průběžně vyhlašovaná epidemiologická opatření konat:
Místo: prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Cisco Webex Meetings, na odkazu
https://kr-ustecky.webex.com/kr-ustecky-cs/j.php?MTID=m4bec8d57277bb6a50eeb1816d106c94a

Datum: 6. 5. 2021 (čtvrtek)
Čas: 15:30 hodin
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 apod. Nedoporučujeme využít internetový prohlížeč Internet
Explorer.
Pro připojení k veřejnému projednání existují níže uvedené varianty, přičemž pro účastníka
postačuje použití jedné z nich:
1) Připojení pomocí odkazu na schůzku
https://kr-ustecky.webex.com/kr-ustecky-cs/j.php?MTID=m4bec8d57277bb6a50eeb1816d106c94a

2) Připojení pomocí čísla schůzky prostřednictvím aplikace Cisco Webex Meetings
Číslo schůzky (přístupový kód): 183 996 0618
Heslo schůzky: KU123456
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
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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 Teplic“ 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 diskuze všech účastníků ze
strany hostitele vypnutá, v druhé části veřejného projednání bude po přihlášení
diskuse všem účastníkům umožněna

Dokumentace záměru a veškeré podklady a informace ke konání veřejného projednání jsou
k dispozici na internetové adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1132.

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva
2/2

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

