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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Oznámení o konání veřejného projednání
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad dle ust.
§ 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen
„zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 17 zákona, že veřejné projednání k záměru
„Zařízení pro energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“,
který podléhá procesu posouzení vlivů na životní prostředí, bude veřejné projednání ve smyslu ust.
§ 17 zákona provedeno distančním způsobem, přesněji formou videokonference, a to vzhledem ke
skutečnosti, že řada opatření průběžně vydávaných vládou, ústředními správními úřady nebo jinými
příslušnými správními orgány v reakci na pandemii onemocnění Covid-19 významně omezuje mobilitu
osob a možnosti jejich fyzického shromažďování a setkávání se na jednom místě, a v návaznosti na
metodické sdělení Ministerstva životního prostředí ve věci konání veřejných projednání, vydaného dne
05.02.2021 pod č. j. MZO/2021/710/856.
Místo:

prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Cisco Webex Meetings
https://kr-zlinsky.webex.com/kr-zlinsky/j.php?MTID=m99f1514a56be5f843997d77148545524

Datum: 12. května (středa)
Čas:

15:00 hodin (přenos začne ve 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, např. Google
Chrome apod. Nedoporučujeme využití internetového prohlížeče Internet Explorer.
Připojení pomocí odkazu na schůzku:
https://kr-zlinsky.webex.com/kr-zlinsky/j.php?MTID=m99f1514a56be5f843997d77148545524
Připojení pomocí čísla schůzky prostřednictvím aplikace Cisco Webex Meetings:
Číslo schůzky (přístupový kód): 163 127 2968
Heslo schůzky: e5sF8xqQJA6
Postup pro spuštění veřejného projednání v Cisco Webex Meetings:
 Odkaz, který jste obdrželi od pořadatele schůzky, vložíte do internetového prohlížeče Chrome
nebo Edge.
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 Stáhněte si aplikaci Cisco Webex Meetings z odkazu vpravo dole na stránce, nebo využijte
spuštění ve vašem prohlížeči kliknutím „Připojte se ze svého prohlížeče (Join from your
browser)“. Obojí je správně, avšak z důvodu zajištění správného fungování je doporučeno
stáhnout si 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 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 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.
 Můžete se rovněž připojit i pomocí telefonu nebo tabletu se systémem Android nebo iOS. Odkazy
na mobilní aplikace naleznete pod odkazem https://www.webex.com/downloads.html
Průběh veřejného projednání:
 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.
 V průběhu veřejného projednání nemusíte mít zapnutou kameru.
 Veřejné projednání bude moderováno ze strany krajského úřadu a v programu budou nejprve
zařazeny prezentace k projednání záměru (krajský úřad, oznamovatel, zpracovatel dokumentace,
zpracovatel posudku), v další části programu bude možno přistoupit k diskuzi dotčených úřadů a
veřejnosti. V průběhu úvodních prezentací záměru tak bude možnost diskuze všech účastníků ze
strany organizátora vypnutá (tj. vypnuty mikrofony), v druhé části veřejného projednání bude po
přihlášení diskuse všem účastníkům umožněna.
 Pokud budete chtít v rámci diskuze položit dotaz či vznést připomínku, v aplikaci Cisco Webex
Meetings klikněte na symbol „ručičky“. Tímto se přihlásíte do diskuze. Moderátor z krajského
úřadu toto uvidí na svém počítači a postupně Vás jednotlivě vyzve, abyste si zapnuli mikrofon a
hovořili.
 Diskutující přihlášené během první části veřejného projednání (před samotnou diskuzí) nebude
moderátor projednání vyvolávat, dotazy a připomínky bude možné položit v druhé části
projednání.
 Po zodpovězení dotazu či reakci na připomínku ze strany krajského úřadu či zástupců
oznamovatele apod. bude vyzván další tzv. „ručičkou“ přihlášený účastník.
 Prosíme Vás tímto o trpělivost a zachování klidného průběhu projednání a o respektování
pravidla vypnutého mikrofonu a jeho zapnutí pouze na vyzvání.
 Pokud Vaše forma připojení neumožňuje vznést dotaz či připomínku mluvenou formou (máte
zařízení bez mikrofonu), můžete k tomu využít v aplikaci Cisco Webex Meetings ikonku „chat“.
Tento chat je veřejný a nelze ho užívat pro diskuzi mezi zúčastněnými, ale pouze pro pokládání
dotazu či připomínky k projednávané věci.
 Dotazy z chatu budou všechny přečteny a vypořádány v rámci diskuze dle aktuální situace,
s největší pravděpodobností v bloku po mluvené diskuzi.
 Z důvodu epidemiologických opatření v ČR může být veřejné projednání konáno pouze takto
distanční formou, proto Vás prosíme o toleranci, trpělivost a zachování klidného průběhu jednání
s možností efektivně reagovat na všechny Vaše dotazy a připomínky. Tímto nebude narušeno
Vaše právo se vyjádřit.
Velice Vám děkujeme za respektování těchto pokynů.
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Podklady k záměru jsou zveřejněny v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA,
česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia), kód záměru ZLK879.
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