
 
 
 
 
 

Kraj Vysočina ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj měst a 
obcí, o.p.s., zpracovatelem návrhu koncepce „Plán odpadového 

hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 – 2025“ 
 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 
 

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA  

PRO OBDOBÍ 2016 AŽ 2025  

A POSOUZENÍ JEHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) 

 

 
 
 

které se koná dne 21. října 2015 od 15. 00 hodin, 
v místnosti Kongresového sálu B 1.05  

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 
Veřejné projednání je určeno zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické 
sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované 
veřejnosti. 
 
Základní informace 
 
„Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025“ je 
dlouhodobou strategií, která určuje základní směr v nakládání s hlavními skupinami 
odpadů, pro které jsou stanoveny zákonné cíle a to při maximální snaze o dodržení 
hierarchie způsobů nakládání s odpady. Strategie je závazná pro všechny původce 
odpadů v kraji, zejména pak pro obce a města, protože velká část zákonných cílů je 
směřována do oblasti komunálních odpadů. 
 
Struktura Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina vychází z platné právní 
úpravy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech), současně však reflektuje návrh obsahu 
plánu odpadového hospodářství, který vychází z evropské rámcové směrnice 
o odpadech. 
 



Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina obsahuje Analytickou, Závaznou a 
Směrnou část. Analytická část hodnotí vývoj odpadového hospodářství v Kraji 
Vysočina v období působnosti předchozího Plán odpadového hospodářství Kraje 
Vysočina, který byl v platnosti od července 2004 na dobu 10 let. Závazná část 
vychází z Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. a je doplněna opatřeními specifickými pro 
území Kraje Vysočina. Směrná část stanoví především síť zařízení, která jsou 
stěžejní pro dosažení zákonných cílů v oblasti nakládání s odpady.  
 
Nedílnou součástí Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina je Program 
předcházení vzniku odpadů. Je obsažen ve všech dílčích kapitolách pro celé 
desetileté období působnosti Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina. 
 
 
Účel veřejného projednání 
 
Veřejné projednání se koná dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je projednat s veřejností Plán 
odpadového hospodářství Kraje Vysočina a posouzení jeho vlivů na životní prostředí 
a získat případné připomínky pro vydání stanoviska. 
 
 
Informační zdroje 
 
Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje 
jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA Plán odpadového hospodářství Kraje 
Vysočina v informačním systému SEA. Informace o posuzování je na adrese 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP213K. 
 
Informace o Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina je možné získat rovněž 
na internetových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz. Informace o 
hodnocení SEA je možné získat přímo u zpracovatele hodnocení RNDr. Vojtěcha 
Vyhnálka, CSc., tel. 386354942. 
 
 
Program veřejného projednání 
 

Čas Téma 

15.00 – 15.10 Zahájení  

15.10 – 15.30 Představení Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina 

15.30 – 15.50 
Představení SEA Plánu odpadového hospodářství Kraje 
Vysočina 

15.50 – 16.50 Diskuse 

16.50 – 17.00 Předpokládaný závěr veřejného projednání 
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