
   

 

 

 

 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749  
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

Ing.  Lukáš Vlček   MgA. Karolína Koubová 

náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního   primátorka statutárního města Jihlavy 
hospodářství, zemědělství a životního prostředí   a předsedkyně SOV, z.s.p.o. 
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava     Čajkovského 37, 58601 Jihlava   
 

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 

dovolte nám jménem svým a jménem předsedkyně představenstva Sdružení obcí Vysočiny 

paní MgA. Karolíny Koubové pozvat Vás ve čtvrtek 14. října 2021 dopoledne mezi 9 – 12:00 hod. 

na odborný seminář zaměřený na tématiku odpadového hospodářství s názvem: 

 

 

Možnosti omezení skládkování komunálních odpadů z obcí 

 

Program semináře: 

 Legislativní rámec pro omezení skládkování 

 Stav skládek na území Kraje Vysočina  

 Zkušenosti se skládkovacím poplatkem a uplatněním slevy na poplatku pro obce  

 Technologické možnosti zpracování a využití SKO a zbytkových KO   

 Zajištění energetického využití odpadů v okolních krajích  

 Podmínky pro vybudování ZEVO, možnosti vybudování ZEVO na území KV  

 Možnosti snížení produkce SKO v kraji - příklady dobré praxe  

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 

 KUJI 84799/2021 Ing. Eva Navrátilová 
Tel. 564 602 522 

5. 10. 2021 

Obce  
(DS) 



 

Č.jednací: KUJI 84799/2021 

Číslo stránky: 2 

 

 

Zúčastnit se můžete: 

-  prezenčně – zasedací místnost B 3.16 v budově B na Krajském úřadu Kraje Vysočina,  

     Žižkova 1882/57, Jihlava - maximální kapacita počtu účastníků je 30 osob; 

-  on-line – přihlašovací odkaz Vám bude před konáním semináře zaslán na e-mail. 
 

Vaši přihlášku ve formátu: jméno a příjmení, název obce a způsob účasti (prezenčně/on-line) 

zašlete Ing. Evě Navrátilové na e-mail.: navratilova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 522, 

nejpozději do 12. 10. 2021. Případné dotazy k dané problematice připojte k emailu. 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Lukáš Vlček                                                 MgA. Karolína Koubová v. r.  
    náměstek hejtmana Kraje Vysočina                      primátorka statutárního města Jihlavy  
                                                                                                a předsedkyně SOV, z.s.p.o. 
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