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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

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

– zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství 

Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad 

dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „zákon“) Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona zasílá informaci 

o oznámení koncepce „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro 

období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ (dále též „oznámení koncepce“) zpracované 

podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení 

podle § 10d zákona. 

Předkladatelem koncepce je Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, který 

je zastoupen na základě plné moci RNDr. Martinou Vrbovou, Ph.D.. 

Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina je střednědobým koncepčním dokumentem, který 

stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství cíle, zásady 

a opatření pro nakládání s odpady na celém území Kraje Vysočina. Aktualizovaný POH Kraje 

Vysočina s výhledem do r. 2035 navazuje na předchozí POH Kraje Vysočina pro období 2016-

2025 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona neprodleně o zveřejnění 

této informace o oznámení koncepce, a o tom, kdy a kde je do oznámení možné nahlížet, a to 

po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce současně s upozorněním, že každý může 

Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany 

přírodních zdrojů a EIA zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 21. 11. 2022, 

tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Kraje Vysočina.  

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
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Barbora Švíková 
564 602 590 
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Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace 

na úřední desce. Toto vyrozumění zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: 

svikova.b@kr-vysocina.cz. 

Dále upozorňujeme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu 

ustanovení § 10c odst. 3 zákona na možnost zaslání písemného vyjádření k oznámení 

koncepce Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, a to 

nejpozději do 21. 11. 2022, tj. 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na 

úřední desce Kraje Vysočina dle § 16 odst. 2 zákona.  

Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné koncepci dále posoudit podle citovaného zákona. 

V případě požadavku dalšího posouzení koncepce žádáme, aby vyjádření obsahovalo 

i doporučení, na které složky životního prostředí a jejich parametry, vlivy na životní prostředí 

a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit a zda přicházejí v úvahu varianty 

(alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být 

předmětem vyhodnocení a posouzení.  

Do oznámení koncepce včetně jeho příloh lze nahlédnout na odboru životního prostředí 

a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA v úřední 

dny nejlépe po telefonické domluvě a také v Informačním systému SEA na internetových 

stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS031K. 

 

 

 

 

 

Ing. Barbora Švíková 

úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: - oznámení koncepce  
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Rozdělovník (datovou schránkou):   

 

Předkladatel koncepce: 

• RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., Javorová 200, 525 44 Psáry 

Dotčené územní samosprávné celky: 

• Kraj Vysočina – zde 

• Obce v Kraji Vysočina (704 subjektů) 

Dotčené orgány (datovou schránkou): 

• Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, 
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou 

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy - 
Správa CHKO Železné hory, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice 

• Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův 
Brod 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 
Jihlava,  

• Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. Máje 858/26, 460 01 
Liberec 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - zde 

• Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01  

• Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56  

• Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01  

• Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy 
69, 583 01  

• Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91  

• Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 31  

• Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo 
náměstí 103, 592 31  

• Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční 405, 593 15  

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 01  

• Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01  

• Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, náměstí Míru, 31, 676 02  

• Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo 
náměstí 104, 675 71  

• Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 393 01  

• Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, Horní náměstí 300, 
396 22  

• Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, náměstí Svobody 1, 395 01 

• Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno, 602 00 

• Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 - Smíchov, 150 00  

• Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03 

• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Hradecká 6, Telč 588 56  
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