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Jihomoravský kraj ve spolupráci se zhotovitelem návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství 
Jihomoravského kraje 2016-2025“ společností ECO – Management, s.r.o. se sídlem K Západi 
2033/54, 621 00 Brno – Řečkovice, zabezpečuje veřejné projednání návrhu koncepce „Plán 
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025“ (dále jen „koncepce POH JMK 2016-
2015“) v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí“). 
 
Veřejné projednání se uskuteční: 

3.září 2015 (čtvrtek) ve 13:30 hod. 
v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje – administrativní a školící centrum Cejl  

(Aula – místnost č. 117), Cejl 530/73, 601 82 Brno. 
 

Předkládaná koncepce POH JMK 2016-2025 je zpracovaná pro období 10-ti let v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (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 JMK 2016-2025 a 
s Vyhodnocením vlivů koncepce POH JMK 2016-2025 dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh koncepce POH JMK 2016-2025, Vyhodnocení 
vlivů koncepce POH JMK 2016-2025 dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
v Informačním systému SEA: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP212K.  

Váš dopis zn.: ---   
Ze dne: ---  
Č. j.: JMK 102107/2015  
Sp. zn.: S-JMK 12384/2015 OŽP  
Vyřizuje: Ing.Jarešová  
Telefon: 541652624  
Datum: 05.08.2015  
  
  
   
   

Informace o konání veřejného projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství 

Jihomoravského kraje 2016-2025“ v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP212K
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Případné další informace poskytne Ing. Jiří Hájek, pověřen vedením odboru životního prostředí, tel. 
541652621, e-mail: hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz, Ing. Marcela Jarešová, tel. 541652624, e-mail: 
jaresova.marcela@kr-jihomoravsky.cz, nebo za zpracovatele společnost ECO – Management, s.r.o. 
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., jednatel, tel. 549493186, e-mail: hrebicek@ecomanag.cz, Ing. Lenka 
Hefková, tel. 733502577, e-mail: lenka.hefkova@ecomanag.cz. 

Program veřejného projednání: 

1. Zahájení 
2. Představení návrhu koncepce POH JMK 2016-2025 
3. Představení Vyhodnocení koncepce POH JMK 2016-2025 zpracovaného dle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí 
4. Diskuze 
5. Závěr 

 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Hájek 
pověřený vedením odboru životního prostředí 
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Otisk razítka 
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