
 
 

Svazek obcí pro komunální služby 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  SVAZKU OBCÍ PRO 

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY   

A POSOUZENÍ JEHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)  

 

 
 

které se koná dne 30.1. 2017 od 13,00 hodin, 
v Informačním centru sídla svazku obcí, Hrotovická 232, Třebíč  

 
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 Svazku obcí pro komunální služby“ je zpracováván 
v samostatné působnosti obcí, a to na období 5 let, tj. 2017-2021. Pro některé 
skupiny odpadů je proveden výhled do roku 2025 s ohledem na závažné změny 
v procesech nakládání s odpady (zejména zákaz skládkování vybraných odpadů od 
r. 2024). POH 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 na 
území Svazku, zejména pak pro obce a města, protože velká část zákonných cílů je 
směřována do oblasti komunálních odpadů. 
 
Struktura Plánu odpadového hospodářství Svazku obcí pro komunální služby vychází 
z platné právní úpravy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). POH obsahuje 
analytickou, závaznou a směrnou část. Analytická část hodnotí stav a vývoj 
odpadového hospodářství v obcích na území Svazku zejména z pohledu produkce a 
způsobů nakládání s odpady. Analytická část také hodnotí stav aktivit v oblasti 
předcházení vzniku odpadů na území Svazku. Závazná část POH Svazku vychází 
z Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a rovněž z Plánu odpadového 
hospodářství Jihomoravského kraje. Směrná část obsahuje návrhy na zlepšení 
systému nakládání s komunálními a dalšími odpady na území členských obcí. 
 



Nedílnou součástí POH Svazku je Program předcházení vzniku odpadů. Je obsažen 
ve všech částech POH Svazku. 
 
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 Svazku obcí pro komunální služby a posouzení jejích 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 
Svazku obcí pro komunální služby v informačním systému SEA. Informace o 
posuzování je na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP242K. 
 
Informace o Plánu odpadového hospodářství Svazku obcí pro komunální služby je 
možné získat rovněž na internetových stránkách Svazku obcí pro komunální služby 
www.svazek-sluzby.cz  Informace o hodnocení SEA je možné získat přímo u 
zpracovatele hodnocení Mgr. Pavly Duškové, tel. 386354942. 

Každý může zaslat své písemné vyjádření jak k návrhu koncepce, tak i k 
vyhodnocení SEA do 4. 2. 2016. Vyjádření je možné zasílat na MŽP, Vršovická 65, 
Praha, nebo přímo na oddělení SEA, Ing. Simona Beránková Jančí,  e-mail: 
Simona.Janci@mzp.cz). 
 
Program veřejného projednání 
 

Čas Téma 

13.00 – 13.10 Zahájení  

13.10 – 13.30 Představení POH Svazku obcí pro komunální služby 

13.30 – 13.50 Představení SEA POH Svazku obcí pro komunální služby 

13.50 – 14.50 Diskuse 

14.50 – 15.00 Předpokládaný závěr veřejného projednání 
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