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Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Dle rozdělovníku:

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 17423/2021
OZPZ 1697/2020
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24. 2. 2021

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen
zákona o EIA)


Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle
§ 22 písm. a) zákona o EIA oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona o EIA záměru
„Revitalizace živočišné výroby v Zemědělském obchodním družstvu v Herálci“
(druhé podání)

se bude s ohledem na průběžně vyhlašovaná epidemiologická opatření konat v níže uvedeném
termínu formou online přenosu.
Místo: prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Cisco Webex Meetings, na odkazu:
https://vysocina.webex.com/vysocina/j.php?MTID=m9c30cf98a231c223840e2f5e9ccdb71d
Datum: 15. března 2021
Čas: 16:00 hod.

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, např. Google
Chrome, Firefox apod. Nedoporučujeme využít internetový prohlížeč Internet Explorer. Na tuto
skutečnost dopředu upozorňujeme.
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Pro připojení k veřejnému projednání existuje několik způsobů připojení, přičemž pro účastníka
postačuje použití jednoho z nich:
-

Připojení pomocí odkazu na schůzku

https://vysocina.webex.com/vysocina/j.php?MTID=m9c30cf98a231c223840e2f5e9ccdb71d
Připojení pomocí čísla schůzky prostřednictvím aplikace Cisco Webex Meetings
Číslo schůzky (přístupový kód): 121 699 7664
Heslo schůzky: u3NUfnsiT44
Postup pro spuštění veřejného projednání v Cisco Webex Meetings
-

-

-

-

Výše uvedený odkaz vložte do svého internetového prohlížeče (Chrome, Firefox, Edge
apod.).
Stáhněte 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 důvodů zajištění správného fungování je však doporučeno si
stáhnout a nainstalovat aplikaci Cisco Webex Meetings.
Po stažení spusťte instalátor aplikace, prohlížeč Vám napoví.
Budete vyzváni 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 Herálce“ apod.) a emailové 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).
Klikněte 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 a budou zodpovídány emailové předem zaslané dotazy, v druhé části
veřejného projednání bude po přihlášení (na spodní liště aplikace Webex rozkliknete ikonu
účastníků a u svého jména kliknete na symbol ruky, čímž se přihlásíte o slovo; nemáte-li
mikrofon, krátký dotaz lze napsat v okně po rozkliknuti ikony konverzace na spodní liště
aplikace Webex, popř. i zde je možnost se přihlásit o slovo) diskuze všem účastníkům
umožněna.

V případě technických problémů s připojením k přenosu nás můžete kontaktovat na telefonním
čísle 724 650 233, popř. 564 602 504.
Dotazy a vyjádření bude možno pokládat během internetového přenosu po skončení úvodní části
veřejného projednání. Dále je možné dotazy a vyjádření podávat prostřednictvím emailu
frys.m@kr-vysocina.cz nejpozději do dne 14. 3. 2021.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství upozorňuje, že z celého
průběhu veřejného projednání bude v souladu s § 17 odst. 5 zákona o EIA pořízen záznam. Vše,
co na veřejném projednání zazní, včetně osobních údajů, se stane součástí záznamu.
Oznamovatel zajistí na veřejném projednání účast zpracovatele přepracované dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí. Upozorňujeme, že účast (oznamovatel, zpracovatel dokumentace,
zpracovatelka posudku) bude omezena na dvě osoby za každý jednotlivý subjekt.
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Kraj Vysočina a Obec Herálec jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2
zákona o EIA žádáme, aby na svých úředních deskách zveřejnily informaci o místě a času konání
veřejného projednání, a to po dobu nejméně 15 dnů. Zároveň Kraj Vysočina a Obec Herálec
žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o místě, datu a času konání
veřejného projednání.
Dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o EIA je informace o konání veřejného projednání zveřejněna na
internetu v Informačním systému EIA – https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru
VYS1027), odkud je možné uvedený odkaz na online přenos také zkopírovat.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
Dotčené územní samosprávné celky:
1.

Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde

Datovou schránkou
2. Obec Herálec, 582 55 HERÁLEC U HAVLÍČKOVA BRODU
Dotčené orgány:
3.

Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

Datovou schránkou
4.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava

5.

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. 57, 580 61
HAVLÍČKUV BROD

6.

Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD

7.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát
Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 279, 580 01 HAVLÍČKUV BROD

Oznamovatel:
Datovou schránkou
8.

Zemědělské obchodní družstvo v Herálci, Herálec čp. 134, 582 55
HERÁLEC U HAVLÍČKOVA BRODU

Zpracovatel dokumentace:
Datovou schránkou
9.

Ing. Petr Pantoflíček, 257 23 PŘESTAVLKY U ČERČAN 14

Zpracovatelka posudku:
Datovou schránkou
10. JP EPROJ s.r.o., Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01 HAVÍŘOV
Na vědomí:
Datovou schránkou
11. Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, Havlíčkovo nám. 57, 580 61
HAVLÍČKUV BROD
12. Povodí Vltavy, a.s., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA

Fryš Michal Mgr.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
24.2.2021 14:18:26
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