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Praha dne 4. listopadu 2022 

Č. j.: MZP/2022/710/4297 

Vyřizuje: Ing. Páclová 

Tel.: 267 122 884 

E-mail: Lucie.Paclova@mzp.cz  

 

dle rozdělovníku 

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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“) – oznámení 

veřejného projednání přepracované dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, Vám 

oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru 

„Modernizace spalovny průmyslových odpadů,                 
provozovna Pardubice“ 

 

 

se bude konat v níže uvedeném termínu na níže uvedeném místě. 

 

Místo:  Výstavní a společenské centrum IDEON 

  hlavní sál 

  Jiráskova 1963 

  530 02 Pardubice 

 

Datum: 14. listopadu 2022 

 

Čas:  15:00 

 

Veřejné projednání bude současně ze sálu přenášeno online prostřednictvím služby 

Webex (s možností připojení již od 14:00 - prostor pro zkušební připojení, případně 

prostor pro vyřešení technických dotazů; návod pro připojení – viz níže). 

Prostřednictvím služby Webex bude možné veřejné projednání sledovat i se aktivně 

účastnit debaty (klást dotazy v rámci diskuze).  

  
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní 

informaci o místě (formě) a času konání veřejného projednání na úředních deskách. Zároveň 

v souladu s § 16 odst. 2 zákona dotčené územní samosprávné celky vyrozumí 

elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (Lucie.Paclova@mzp.cz), 

popř. písemně, příslušný úřad o dni zveřejnění informace o veřejném projednání na 

úřední desce, a to v nejkratším možném termínu. 

V souladu s § 16 odst. 1 zákona je tato pozvánka (včetně veškerých informací o záměru) 

zveřejněna rovněž v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia, pod 

kódem záměru MZP493, resp. přímo na následujícím odkazu (Modernizace spalovny Pardubice). 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
http://www.mzp.cz/eia
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP493?lang=cs
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Oznamovatel zajistí na veřejném projednání účast zpracovatele dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí. 

Upozorňujeme, že 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. 

 

Návod pro připojení k přenosu ve službě Webex: 

Pro připojení k veřejnému projednání lze využít následující odkaz: 

 

https://webex.mzp.cz/spalovna 

 

K přenosu je možné se z počítače připojit buď přímo z webového prohlížeče nebo pomocí aplikace 

webex - ke stažení zdarma po otevření odkazu na online schůzku. V obou případech budete 

následně vyzváni k zadání svých údajů. Vyplňte jméno, příjmení a e-mailovou adresu (případně 

jakýkoliv text ve formátu e-mailové adresy, například abc@abc.cz). Doporučený webový 

prohlížeč je Google Chrome, Firefox nebo MS Edge. 

 

Další možnosti připojení: 

 

Připojení ze zařízení s operačním systémem Android nebo iOS:   

Je nutné použít aplikaci Webex Meetings – ke stažení zdarma z Obchodu Play nebo App Store. 

https://webex.mzp.cz/spalovna 

 

Připojení telefonicky: 

+420 225 296 924 a následujte pokyny hlasového asistenta 

 

Číslo schůzky (přístupový kód): 2730 428 1434 

Stisknutím *3 zvednete/dáte ruku dolů 

Stisknutím *6 ztlumíte svůj mikrofon 

 

Pro připojení z videosystému nebo aplikace: 

Volejte sip:27304281434@mzp.webex.com 

Můžete také vytočit číslo 62.109.219.4 a zadat číslo schůzky. 

 

Číslo schůzky (přístupový kód): 2730 428 1434 

Heslo schůzky: DPwuDMSS433 

 

V případě technických problémů s připojením k přenosu je možné nás kontaktovat na telefonním 

čísle +420 606 755 809. 

 

 

Mgr. Evžen Doležal 

ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

podepsáno elektronicky 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
https://webex.mzp.cz/spalovna
mailto:abc@abc.cz
https://webex.mzp.cz/spalovna
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Rozdělovník k č. j. MZP/2022/710/4297: 

Dotčené územní samosprávné celky: 

Pardubický kraj, hejtman   

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  

 

Statutární město Pardubice, primátor   

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  

 

Obec Rybitví, starosta  

Školní 180, 533 54 Rybitví  

 

Obec Srnojedy, starosta   

Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy  

 

Obec Černá u Bohdanče, starosta   

Černá u Bohdanče 156, 533 41 Černá u Bohdanče  

 

Město Lázně Bohdaneč, starosta    

Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč   

 

Dotčené orgány: 

Krajský úřad Pardubického kraje, ředitel  

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  

 

Magistrát města Pardubic   

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice   

 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice  

 

Česká inspekce životního prostředí    

Oblastní inspektorát Hradec Králové   

Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec králové   

 
Oznamovatel: 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 

 
Zpracovatel dokumentace: 

Vážený pan 

Mgr. Alan Kašpar 

Za Díly 2248, 755 01 Vsetín 

 

 

 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
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Zpracovatel posudku: 

Vážený pan 

Ing. Václav Obluk 

Lékořicová 166/13, 104 00 Praha 10 

 

Na vědomí: 

Krajský úřad Pardubického kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

 

Česká inspekce životního prostředí    

Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

regionální pracoviště Východní Čechy 

Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice   

 

Povodí Labe, státní podnik     

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 

 

Městský obvod Pardubice VI    

Kostnická 865, 530 06 Pardubice 

 

Městský obvod Pardubice VII   

Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice 

 

Ministerstvo kultury  

Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1 

 

Odbory MŽP 

odbor ochrany ovzduší 

odbor ochrany vod 

odbor odpadů 

odbor energetiky a ochrany klimatu 

odbor environmentálních rizik a ekologických škod 

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence – oddělení IPPC a IRZ 

odbor výkonu státní správy VI – Hradec Králové 
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