
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

 

Č. j.: KK/850/ZZ/19-59                                   V Karlových Varech dne 5. 3. 2021 

Vyřizuje: Mgr. Benešová / 571 

 

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.  

– zveřejnění informace o konání veřejného projednání dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí 
 

Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, informaci o konání veřejného projednání k dokumentaci. 

 

Veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru 

 

„Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary - Hory I“ 
 

se s ohledem na aktuálně platná vládní protiepidemická nařízení bude konat distanční formou – 

videokonferencí: 

 

Datum: 15. 3. 2021 (pondělí) 

 

Místo:  prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Microsoft Teams, na tomto 

odkazu (návod pro připojení – viz níže) 

 

Čas: 15:00 hod. (možnost připojení již od 14:00 hod.; prostor pro zkušební 

připojení, případně prostor pro vyřešení technických problémů – 

pro zajištění řádné účasti na veřejném projednání je doporučeno toto 

provést do 14:45 hod.) 

 

Pro připojení k veřejnému projednání lze využít odkazu na schůzku (kliknutím sem se 

připojíte ke schůzce). Aktivní odkaz naleznete také na elektronické úřední desce 

krajského úřadu Karlovarského kraje: www.kr-karlovarsky.cz → Úřední deska → 

Posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Postup pro spuštění veřejného projednání Microsoft Teams: 

 odkaz, který obdržíte od pořadatele schůzky, vložíte do prohlížeče Chrome nebo Edge; 

 stáhnete si aplikaci Microsoft Teams z odkazu vpravo dole na stránce, nebo využijete 

spuštění ve vašem prohlížeči kliknutím "Připojte se ze svého prohlížeče“. Obojí je 

správně, z důvodu zajištění správného fungování je však doporučeno v dostatečném 

předstihu (může to trvat déle) stáhnout si a nainstalovat aplikaci Microsoft Teams; 

 po stažení spusťte instalátor aplikace, prohlížeč vám napoví; 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGFiY2MyZWYtYmM3YS00OWJlLTg2NjctMzkwNjFjYTVmMDkx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522409f7189-e719-421b-ada1-4ecf9ac70a90%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222c0df154-5a4c-49a2-bf72-b209bdcee3ab%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=371722d4-5b81-49a1-8158-071a29a5daea&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGFiY2MyZWYtYmM3YS00OWJlLTg2NjctMzkwNjFjYTVmMDkx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522409f7189-e719-421b-ada1-4ecf9ac70a90%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222c0df154-5a4c-49a2-bf72-b209bdcee3ab%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=371722d4-5b81-49a1-8158-071a29a5daea&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGFiY2MyZWYtYmM3YS00OWJlLTg2NjctMzkwNjFjYTVmMDkx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522409f7189-e719-421b-ada1-4ecf9ac70a90%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222c0df154-5a4c-49a2-bf72-b209bdcee3ab%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=371722d4-5b81-49a1-8158-071a29a5daea&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGFiY2MyZWYtYmM3YS00OWJlLTg2NjctMzkwNjFjYTVmMDkx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522409f7189-e719-421b-ada1-4ecf9ac70a90%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222c0df154-5a4c-49a2-bf72-b209bdcee3ab%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=371722d4-5b81-49a1-8158-071a29a5daea&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
http://www.kr-karlovarsky.cz/


 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: 128-70891168, 

tel.: +420 17 3502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta 

 budete vyzvání k zadání e-mailové adresy a jména. Kvůli možnému většímu zájmu 

ze strany veřejnosti nedoporučujeme použití obecně pojatého jména, jako je například 

„Občan Hory“. Tento údaj se zobrazí ostatním účastníkům, proto v rámci ochrany 

svých osobních údajů není však nutné zadávat své plné jméno; 

 po vyplnění údajů klikněte na tlačítko Další. Tímto vstoupíte do předsálí, 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“ - připojíte se do virtuální jednací místnosti; 

 v průběhu úvodních prezentací záměru bude možnost diskuze všech účastníků ze strany 

hostitele vypnutá, v druhé části veřejného projednání bude po přihlášení diskuse všem 

účastníkům umožněna; 

 v případě technických problémů s připojením k přenosu nás můžete kontaktovat 

na telefonním čísle 736 650 500; 

 pokyny pro aktivní účast v diskuzi při veřejném projednání budou ze strany krajského 

úřadu zveřejněny na internetových stránkách krajského úřadu Karlovarského kraje  

a budou zopakovány při zahájení veřejného projednání. Pokyny k nalezení zde: 

www.kr-karlovarsky.cz → Životní prostředí (odkazy v levém sloupci) → Posuzování 

vlivů EIA a SEA. 

 

 

S obsahem dokumentace je také možné se v Informačním systému EIA na internetových 

stránkách CENIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru KVK534. 

 

 

 

 

 

Ing. Regina Martincová, v. r. 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr

