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Informace o konání veřejného projednání návrhu Plánu odpadového 
hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 - 2026 
 
 

Moravskoslezský kraj oznamuje ve smyslu ustanovení § 10f odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

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

projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 – 2026 včetně  

vyhodnocení této koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se uskuteční  

 

v pondělí dne 16. listopadu ve 13:00 hod. 

v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava   

v místnosti zastupitelstva, č. dveří  C 210 

 

Účastníci veřejného projednání budou seznámeni s návrhem koncepce Plán odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje 2016 - 2026 a vyhodnocením této koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí 

a veřejné zdraví. Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce ministerstvu životního prostředí 

nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Připomínky budou využity při 

zpracování závěrečného stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

   

S návrhem předmětné koncepce a vyhodnocením této koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví je možno se seznámit na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP220K 

 

 

 

 

Ing. Silvie Součková 

vedoucí odboru  

životního prostředí a zemědělství  
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