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Informace o konání veřejného projednání návrhu koncepce „Plán odpadového 

hospodářství Středočeského kraje pro období 2015 -2025“ v souladu se zákonem 

č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Středočeský kraj ve spolupráci se zhotovitelem návrhu koncepce „Plán odpadového 

hospodářství Středočeského kraje pro období  2016 – 2025“ společností FITE a.s. se 

sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory,709 00 Ostrava zabezpečuje veřejné 

projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro 

období  2016 – 2025 (dále jen „koncepce POH SK 2016-2025) v souladu se zákonem  

č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. O o změně některých 

souvisejícíh zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o posuzování 

vlivů na ŽP). 

 

Veřejné projednání se uskuteční : 

 

5. ledna 2016 (úterý ve 13:00 hod.) 

v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, zasedací místnost 1096, 1. patro 

 Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov   

 

 Předkládaná koncepce POH SK 2015-2026 je zpracovaná na období 10 let v souladu 

se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o 

odpadech“) a  v souladu s nařízením vlády č.352/2014 Sb., o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky pro období 2015-2024. 

Účelem veřejného projednání je seznámení účastníků s koncepcí POH SK 2016-2025 

a s Vyhodnocením vlivů koncepce POH SK 2016-2025 dle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí a  s Posouzením  koncepce podle § 45i zákona ČNR 

č. 114/1992 Sb., na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 . 
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Ministerstvo zveřejnilo návrh koncepce POH SK 2016-2025, Vyhodnocení vlivů 

koncepce POH SK 2016-2025 a  Posouzení  koncepce podle § 45i zákona ČNR 

č. 114/1992 Sb., na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 dle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí v Informačním systému SEA: 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP205K. 

 

Případné další informace poskytne Ing. Marie Stáňová, vedoucí oddělení nakládání 

s odpady tel. 257280837 e-mail:stanova@kr-s.cz. nebo za zpracovatele společnost 

FITE a.s.- Ing. Radim Kovařík, Ph.D., tel. 736 627 838 kovarik@fite.cz. 

 

Program veřejného projednání: 

 

 Zahájení 

 Představení návrhu koncepce Plán POH SK 2016-2025 

 Představení Vyhodnocení vlivů koncepce POH SK 2016-2025 

Diskuse 

 Závěr 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

        vedoucí Odboru 

          životního prostředí a zemědělství 

 

 

v.z. Ing. Marie Stáňová 
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