Vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Odpadové hospodářství
ve vztahu k malým obcím

UCELENÝ VÝKLAD AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY
Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-73/2009

čtvrtek 3. května 2017 od 9.00 hodin
(předpokládané ukončení do 13.30 hod.)
v Regionálním centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická 174

Na semináři se mimo jiné dozvíte:
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Základní pojmy
Povinnosti při nakládání s odpady, povinnosti původců a oprávněných osob
Obaly
Komunální odpady
Práva a povinnosti obcí jako původce odpadů, odpovědnost za odpady
Zpětný odběr výrobků
Zařízení pro nakládání s odpady
Nakládání s vybranými odpady
Autovraky
Stavební odpady
Nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
Biologicky rozložitelné odpady
Evidence a ohlašování odpadů
Plánování v odpadovém hospodářství
Orgány státní správy a jejich kompetence
Výkon státní správy, kontrola a projednávání přestupků
Zdroje informací
Diskuze, zodpovězení dotazů a řešení problémových situací z praxe

Přednášející: JUDr. Hana Dvořáková, Ministerstvo životního prostředí
(odbor výkonu státní správy)
Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1994 pracuje na Ministerstvu
životního prostředí, kde zabezpečuje mimo jiné výkon státní správy na úseku odpadového
hospodářství a podílí se také na přípravě nové legislativy. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve
vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě
a státní správě. Je zkušebním komisařem pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon
správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
Bližší informace a přihlášky:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 28. 4. 2017:
- na e-mailovou adresu:
vondracek@uhlava.cz
- nebo na poštovní adresu:
Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 157,- bez DPH (dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně
samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 400,- včetně DPH.
Vložné zaplaťte, prosím bankovním převodem nejpozději do 1. 5. 2017 na účet číslo:
78-2773710257/100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 02. Daňový
doklad obdržíte na samotném školení nebo ho zašleme po jeho uskutečnění. V ceně semináře
je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů a občerstvení.
Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe
náhradníka. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti
kalendářních dnů před konáním akce. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.
Zrušíte-li svou účast na akci později než deset kalendářních dnů před jeho konáním,
popřípadě se akce vůbec nezúčastníte, jste povinen uhradit plný účastnický poplatek.
Při nízkém počtu přihlášených si vyhrazujeme právo na zrušení termínu semináře. O zrušení
budete informováni nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání semináře. Již uhrazené
vložné lze použít na platbu semináře konaného v jiném termínu nebo bude vráceno zpět na
Váš bankovní účet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Odpadové hospodářství ve vztahu k malým obcím
3. 5. 2017, 9:00 hod., Regionální centrum sociální integrace a CŽV, Klatovy
Příjmení, jméno, titul: ..…………………………………………………………….…………
Místo a datum narození: ……………………………………………………….……………..
Organizace/obec/město:………………………………………………………………….……
Sídlo (adresa): ………………………………………………………………….….…….……
Pozice v organizaci:

úředník ÚSC

starosta

Telefon: …………………… Fax: …………………
IČO:

jiné: ………………………………
E-mail: ……………….…….….

…………………... DIČ: ……………………

Datum a místo vyplnění přihlášky:

Podpis:

Svým podpisem uděluji souhlas s poskytnutím svých osobních údajů organizaci Úhlava, o.p.s. se
sídlem Klatovy, Plánická 174, IČ: 26343657, za účelem vydání osvědčení o absolvovaném
vzdělávacím programu. Souhlasím s tím, aby shora uvedená společnost zpracovala mnou
poskytnutá osobní data a údaje a aby tyto údaje uchovala pro případné kontroly nejdéle po dobu
deseti let a využila je pouze v rozsahu pro shora uvedené účel

Bližší informace a přihlášky:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

