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POKYNY 

pro účast veřejnosti na veřejném projednání EIA konaném formou 

videokonference 
             

 

Dne 15. 3. 2021 od 15:00 hod. se bude konat ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí, veřejné projednání k záměru 

 

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

 

- s ohledem na aktuálně platná vládní protiepidemická nařízení distanční formou 

prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Microsoft Teams,  

na odkazu: klikni zde  

 

Pokyny pro zapojení občanů či dotčených orgánů do veřejného projednání: 

Připojení: 

1. Bližší postup je uveden v našem dokumentu o zveřejnění informace o konání veřejného 

projednání č. j. KK/850/ZZ/19-58 ze dne 5. 3. 2021 

2. Pro připojení k veřejnému projednání lze využít odkazu na schůzku: klikni zde   

3. Připojit se můžete na počítači, notebooku či mobilních zařízeních, umožňujících připojení 

k internetu a spuštění Microsoft Teams („ MS Teams“). 

4. Připojení a případné nainstalování aplikace MS Teams si, pokud je to možné, vyzkoušejte 

v dostatečném předstihu. 

5. Veřejné projednání začne oficiálně v 15:00 hod., ale již od 14:00 hod. bude k dispozici IT 

podpora krajského úřadu a budete se moct do veřejného projednání přihlásit. Zástupkyně IT 

odboru krajského úřadu Vám bude nápomocna s případnými problémy s přihlášením na 

veřejné projednání (tel.: 736 650 500). 

6. Při přihlašování, prosíme, nepoužívejte obecně formulovaná jména typu „občan Hory“, ale 

snažte se přihlásit pod jménem individuálním, ovšem není vyloženě nutné uvádět Vaše 

konkrétní jméno a příjmení. 

7. Pokud Vám to časové možnosti dovolí, přihlaste se do veřejného projednání do 14:45 hod., 

aby bylo možné s Vámi případně řešit duplicitně zadaná jména apod. 

Průběh veřejného projednání: 

8. CELÝ PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ MUSÍ BÝT NAHRÁVÁN  

A ARCHIVOVÁN NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ (pro účely zpracování stanoviska EIA). 

9. V průběhu veřejného projednání nemusíte mít zapnutou kameru. 

10. Prosíme, abyste v průběhu veřejného projednání měli vypnuté Vaše mikrofony a zapínali si 

je pouze, pokud budete ze strany krajského úřadu jednotlivě vyzváni k položení dotazu  

či připomínky. 

11. Veřejné projednání bude moderováno ze strany krajského úřadu a v programu budou 

nejprve zařazeny prezentace k projednání záměru (krajský úřad, investor, zpracovatel 

dokumentace EIA, zpracovatel posudku), až poté, tedy ve druhé části programu bude 

možno přistoupit k diskuzi dotčených úřadů a veřejnosti.  

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
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12. V průběhu první části - prezentace záměru, prosíme, abyste do „vysílaní“ žádným 

způsobem nevstupovali a bylo tak možné zachovat přehledné on-line prezentování pro 

všechny zúčastněné. 

13. Ve druhé části určené pro projednání záměru (bude moderováno v časové posloupnosti 

možnosti pokládání dotazů: „dotčené orgány/úřady“ – „obce“ – „veřejnost“), pokud budete 

chtít položit dotaz či vznést připomínku, v aplikaci MS Teams klikněte na symbol 

„ručičky“. Tímto se přihlásíte do diskuze. Moderátorka z krajského úřadu toto uvidí na 

svém počítači a postupně Vás jednotlivě vyzve, abyste si zapnuli mikrofon a hovořili. 

14. Svůj dotaz či připomínku prosím uveďte informací o tom, kdo jste, např. „Jsem občan 

trvale žijící v obci Hory“ apod. 

15. Diskutující přihlášené v první části veřejného projednání (viz body 12. a 13.) nebude 

moderátorka projednání vyvolávat. 

16. Po zodpovězení dotazu či reakci na připomínku ze strany krajského úřadu či zástupců 

oznamovatele apod. bude vyzván další „ručičkou“ přihlášený účastník… 

17. Prosíme Vás tímto o trpělivost a zachování klidného průběhu projednání  

a respektování pravidla vypnutého mikrofonu a jeho zapnutí pouze na vyzvání 

moderátorky z krajského úřadu. 

18. Pokud Vaše forma připojení neumožňuje vznést dotaz či připomínku mluvenou formou, 

můžete k tomu využít v aplikaci MS Teams ikonku „Chat“.  

19. Chat nelze užívat pro diskuzi mezi zúčastněnými, ale pouze pro pokládání dotazu  

či připomínky k projednávané věci. 

20. Dotazy z chatu budou všechny přečteny a vypořádány krajským úřadem v rámci diskuze 

dle aktuální situace, s největší pravděpodobností v bloku po diskuzi mluvené. 

21. Z důvodu pandemických opatření v ČR může být veřejné projednání konáno pouze 

takto formou videokonference, 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. 

 

 

 

 

 


