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NADAWCA: ADRESAT: 

mgr Evžen Doležal 
dyrektor Departamentu 
Oceny Oddziaływania na Środowisko 
i Zintegrowanej Prewencji 
Ministerstwo Środowiska 
[Ministerstvo životního prostředí] 

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

Wg rozdzielnika 

 

Praga, dnia 7 czerwca 2018 r. 

Nr sprawy: MZP/2018/710/1940 

Prowadzi: inż. Maláčová 

Tel.: 267 122 693 
 

Dotyczy: Ocena oddziaływania na środowisko w myśl ustawy nr 100/2001 Sb., o 
ocenie oddziaływania na środowisko oraz o zmianie niektórych 
przepisów powiązanych (ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko), 
z późniejszymi zmianami (dalej jako „ustawa”) – powiadomienie o 
debacie publicznej nad dokumentacją dotyczącą wpływu zamierzenia na 
środowisko 
 

Ministerstwo Środowiska jako urząd właściwy w myśl § 21 lit. f) ustawy, 
niniejszym informuje, że w myśl § 17 ustawy debata publiczna nad zamierzeniem 

„Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany” 

odbędzie się w niżej wymienionym terminie w niżej wymienionym miejscu. 

 

Miejsce: Stadion Zimowy Miasta Trzebicza [Zimní stadion města Třebíče], 
ul. Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč, Republika Czeska 

Data: 19.06.2018 r. 

Godzina 
rozpoczęcia: 

12:00  

Zakończenie: Operacyjnie, w zależności od zainteresowania publiczności 

http://www.mzp.cz/
mailto:info@mzp.cz
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Właściwe jednostki samorządu terytorialnego w myśl § 16 ust. 2 ustawy 
wywieszą niezwłocznie informację o miejscu i czasie debaty publicznej (wraz z 
określonymi poniżej informacjami organizacyjnymi) na tablicy urzędowej, tj. na co 
najmniej 15 dni wcześniej.  
 

Jednocześnie zgodnie z § 16 ust. 2 ustawy właściwe jednostki samorządu 
terytorialnego powiadomią właściwy urząd w wiadomości przesłanej na adres 
skrzynki elektronicznej lub adres e-mail (dukovany@mzp.cz), ewentualnie 
pisemnie, o dacie ogłoszenia na tablicy urzędowej informacji o debacie publicznej, 
tj. w najkrótszym możliwym terminie. 

Ogłaszający zapewni udział w debacie publicznej podmiotu, który opracował 

dokumentację na temat wpływu zamierzenia na środowisko. 

Informujemy, że debata odbywać się będzie w języku czeskim. Zapewniamy 
tłumaczenie symultaniczne słuchawkowe z/na j. niemiecki, j. polski i j. węgierski. 
Słuchawki będzie można wypożyczyć za zwrotną kaucją w wysokości 500 CZK/ 
20 euro. 

Każdy uczestnik debaty publicznej ma obowiązek przed wejściem na teren 
stadionu zapoznać się z regulaminem Stadionu Zimowego Miasta Trzebicza (patrz 
załącznik) oraz przestrzegać warunków i zasad zachowania w nim określonych. 
Wstęp osób zainteresowanych do obiektu zostanie umożliwiony o godz. 11:00. Z 
uwagi na kontrolę przy wejściu zaleca się wcześniejsze przybycie. 

Informację o debacie publicznej znaleźć można także w Systemie Informacyjnym 
EIA na stronie internetowej CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
[CENIA, Czeska Agencja Informacyjna ds. Środowiska Naturalnego] 
(http://www.cenia.cz/eia) oraz na stronie Ministerstwa Środowiska 
(http://www.mzp.cz/eia), pod kodem zamierzenia MZP469. 

mgr Evžen Doležal, 
własnoręczny podpis 

 
 
 
 
Załącznik: 

Regulamin Stadionu Zimowego Miasta Trzebicza 
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STADION ZIMOWY 

TRZEBICZ 
 REGULAMIN  

1. Przepisy podstawowe 

1) Regulamin stadionu wydaje Miasto Trzebicz jako właściciel Stadionu Zimowego w Trzebiczu, dalej 

jako „kompleks”. 

2) Stadionem Zimowym w Trzebiczu na podstawie umowy najmu zarządza klub sportowy SK Horácká 

Slavia Třebíč. 

3) Regulamin stadionu określa zasady zachowania obowiązujące wszystkich odwiedzających teren 

kompleksu. 

4) Celem regulaminu stadionu jest w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i ochrona mienia. 

5) Każdy odwiedzający ma obowiązek przed wejściem na teren kompleksu zapoznać się z niniejszym 
regulaminem stadionu, jak też przestrzegać warunków i zasad w nim określonych. 

6) Regulamin stadionu obowiązuje także w przypadku, gdy organizatorem konkretnej imprezy jest inny 

podmiot niż właściciel lub zarządca obiektu. 

7) Regulamin stadionu zostanie umieszczony na stałe w widocznym miejscu przy wejściu na teren 

kompleksu. 

2. Wstęp i pobyt na terenie kompleksu 

1) Odwiedzający mają wstęp i mogą przebywać na terenie kompleksu wyłącznie podczas imprez 
sportowych i innych wydarzeń organizowanych przez klub sportowy SK Horácká Slavia Třebíč, tzn. 

w godzinach otwarcia obiektu. Jeśli organizatorem imprezy jest podmiot inny niż zarządca lub 

impreza odbywa się poza zwykłymi godzinami otwarcia, to wstęp na teren kompleksu możliwy jest 

na godzinę przed rozpoczęciem imprezy. Po zakończeniu imprezy osoby odwiedzające mają 

obowiązek niezwłocznie opuścić obiekt w sposób uporządkowany. Osoby odwiedzające mają prawo 

zająć wyłącznie miejsce podane na bilecie wydanym dla danej imprezy. 

2) Na wezwanie służb porządkowych, funkcjonariuszy straży miejskiej i Policji Republiki Czeskiej 

odwiedzający ma obowiązek w każdej chwili okazać ważny bilet, ewentualnie podobny dokument. 

3) Każdy odwiedzający wchodzący na teren kompleksu wyraża zgodę na poddanie go przez 
organizatora, funkcjonariusza straży miejskiej, ewentualnie funkcjonariusza Policji Republiki 

Czeskiej kontroli bezpieczeństwa i kontroli wnoszonego przez niego bagażu. Odmowa poddania się 

tej kontroli stanowi powód do odmowy wejścia na teren kompleksu. 

4) Na terenie stadionu zimowego obowiązuje surowy zakaz palenia tytoniu, który obejmuje także 

e-papierosy. 

5) Wstęp na teren kompleksu jest niedozwolony dla osób znajdujących się w sposób widoczny pod 

wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub substancji psychotropowych. Organizator 

ma prawo przeprowadzić orientacyjne badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 

3. Obowiązki osób przebywających na terenie kompleksu 

1) Każdy odwiedzający ma obowiązek zachowywać się tak na terenie kompleksu, aby swym 

zachowaniem nie stwarzać zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa i zdrowia, jak też dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pozostałych osób oraz ich mienia, oraz aby nie spowodować szkód w 

obiekcie lub mieniu umieszczonym na terenie kompleksu. Odwiedzający musi przestrzegać zasad 



 

 

właściwego zachowania i dobrych obyczajów, jak też zobowiązany jest powstrzymać się od 

wszelkich przejawów nietolerancji rasowej, religijnej lub politycznej. W razie naruszenia niniejszego 

postanowienia może on bez wcześniejszego upomnienia zostać usunięty w trybie natychmiastowym z 

terenu stadionu zimowego bez prawa do zwrotu ceny biletu. 

2) Każdy odwiedzający ma obowiązek stosować się do poleceń służby porządkowej, funkcjonariuszy 

straży miejskiej, Policji Republiki Czeskiej, straży pożarnej i pracowników pogotowia ratunkowego. 

3) Rowery i samochody można parkować wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

4. Zakazy 

Odwiedzającym na teren Stadionu Zimowego Trzebicz nie wolno: 

a) wnosić materiałów pirotechnicznych, wszelkiego rodzaju broni, jak też przedmiotów, które mogą 
być użyte jako broń, 

b) w jakikolwiek sposób używać otwartego ognia, 

c) wnosić alkoholu, narkotyków, materiałów palnych, substancji toksycznych lub innych substancji 

niebezpiecznych, 

d) wnosić nieporęcznych lub wielkogabarytowych przedmiotów ograniczających przestrzeń 

pozostałych odwiedzających. W przypadkach spornych decyzję podejmuje organizator; 

e) wchodzić do miejsc, które nie są przeznaczone dla odwiedzających, 

f) rzucać jakichkolwiek przedmiotów na płytę stadionu lub do miejsc przeznaczonych dla 

odwiedzających, 

g) niszczyć sprzętu i wyposażenia kompleksu, 
h) sporządzać zapisów dźwiękowych lub wideo odbywającej się imprezy sportowej lub innej imprezy 

w celach komercyjnych bez pozwolenia organizatorów 

i) wyrzucać odpadów poza miejsca do tego przeznaczone lub w inny sposób zanieczyszczać terenu 

kompleksu, 

j) zakrywać twarzy w sposób utrudniający lub uniemożliwiający identyfikację osoby, 

k) załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych poza toaletami i miejscami do tego przeznaczonymi.  

5. Służba porządkowa 

1) Nadzór i kontrolę nad zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, jak też nadzór nad 

przestrzeganiem odpowiednich przepisów prawa i innych przepisów, w tym regulaminu stadionu, 

sprawuje zarządca obiektu za pośrednictwem służby porządkowej. 

2) Organizatorzy oznakowani są widoczny sposób. 

3) Sytuacja na trybunach musi być monitorowana za pomocą systemu kamer z możliwością 

sporządzania rejestracji obrazu.  

4) Organizator ma prawo określić, kiedy pojemność stadionu została wyczerpana i nie wpuścić na teren 

kompleksu innych osób zainteresowanych wejściem. 

6. Odpowiedzialność za szkody i następstwa naruszenia regulaminu stadionu 

1) Każdy odwiedzający wchodzi i przebywa na terenie kompleksu na własne ryzyko. Zarządca 

odpowiada wyłącznie za szkody na zdrowiu i mieniu spowodowane umyślnym lub rażącym 

zachowaniem osób odpowiedzialnych lub upoważnionych. Zarządzający nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody lub kradzież prywatnych rzeczy osób odwiedzających teren 

kompleksu. 

2) Uraz lub szkodę majątkową odwiedzający ma obowiązek niezwłocznie zgłosić zarządcy kompleksu, 

ewentualnie za pośrednictwem członka służby porządkowej. 

3) Osoby, które w jakikolwiek sposób naruszą przepisy regulaminu stadionu, mogą być usunięte z 
terenu kompleksu. 

 



 

 

7. Wejście w życie 

Decyzję o wydaniu Regulaminu obiektu sportowego wydała Rada Miasta Trzebicza na 29. posiedzeniu 
Rady Miasta dnia 19.12.2016 r. na mocy uchwały nr 71/29/RM/2016. 

Niniejszy regulamin stadionu wchodzi w życie dnia 20.12.2016 r. 

 

inż. Pavel Janata, własnoręczny podpis 

burmistrz 

Vladimír Malý, własnoręczny podpis 

wiceburmistrz 

 


