
1/2 

Severočeský spolek pracovníků v ochraně ŽP, z.s. pořádá 
 

„ 60. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP “ 
 

Seminář se koná ve dnech 3. a 4. listopadu 2016 v hotelu Bellevue  
v Jetřichovicích, okres Děčín 

Je určen pracovníkům v oblasti ŽP z podnikatelské sféry, státní správy i zástupcům obcí. 
 
 
Program: 
 
Čtvrtek 3.11.2016 
9:00 – 10:00 hod. prezence, ubytování  
 
10:00 – 10:40 hod.  

 Závěry o nejlepších dostupných technikách pro čištění odpadních vod a plynů v chemickém 
průmyslu 
Ing. Gabriela Vicherová, Krajský úřad Ústeckého kraje-odbor ŽPaZ, Ústí nad Labem 

 
10:40 – 11:15 hod. 

 Inovativní metody matematického modelování aneb Vím, co nevím 
Mgr. Jiří Vaněk, EPS, s.r.o. 

 
11:15 – 12:00 hod. 

 Urbanizované prostředí jako zdroj organických polutantů - dopady na kvalitu povrchových vod 
Ing. Jiří Medek, Povodí Labe, státní podnik 

 
12:00 – 13:00 hod. oběd 
 
13:00 – 14:00 hod. 

 Ledovce a jejich ústup 
Ing. František Kružík, GEOCHEM BRIX, s.r.o., Most 
 

14:00 – 14:30 hod. přestávka (káva, moučník)  
 
14:30 – cca 16:30 hod. 

 Exkurze vodní dílo Chřibská 
 
cca 16:30 – 17:15 hod. 

 Výroba vína a hospodaření s vodou (vč. degustace vín) 
Ing. Vít Paulíček, EPS, s.r.o. 
 

18:30 hod. večeře 
20:00 hod. společenský večer 
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Pátek 4.11.2016 
07:30 – 09:00 hod. snídaně 
09:00 – 09:45 hod.    

 Stanoviska, metodické pokyny a výklady MŽP k právním předpisům ochrany ovzduší 
Ing. Ivan Hrabal, zástupce vedoucího odd. ochrany ovzduší, ČIŽP OI Ústí nad Labem 

 
09:45 – 10:00 hod. vyklizení pokojů 
 
10:00 – 11:00 hod. 

 Management chemických látek s využitím SW CASEC, řešení požadavků změn legislativy 
v oblasti chemických látek a ekologie           
Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.  

 
11:00 – 11:45 hod. 

 Změny v legislativě v oblasti odpadového hospodářství 
JUDr. Zuzana Svobodová, legislativní právník ČAOH  
 

11:45 – 12:00 hod. 

 Volná diskuse nad environmentálními tématy 
 
Ukončení semináře 
cca 12:00 – 14:00 hod. oběd 
 
Organizační pokyny semináře: 

 příjezd do hotelu vlastními prostředky účastníků se zahájením semináře v 10:00 hodin 

 ubytování je ve 2-4 lůžkových pokojích (přiděluje organizátor) 

 změna programu vyhrazena 
 

Vložné na seminář činí: 

Položka: Pro členy spolku Pro nečleny spolku 

Plné vložné 1200,- Kč 1600,- Kč 

Snížené vložné pro osoby penzijního věku a ženy na 
mateřské dovolené 

600,- Kč 800,- Kč 

 
Z vložného je hrazeno ubytování, stravování a náklady související s organizací semináře a přednáškami.  
 
Vložné je možné uhradit přímo na semináři nebo bankovním převodem nebo složenkou v termínu do 
2.11.2016 na účet ČSOB a.s., č.ú.: 267331837/0300 s variabilním symbolem uvedeným na webových 
stránkách sdružení: http://www.vodohospodari.cz (platí pro členy a účastníky předchozích seminářů).  
 
Ostatním je přidělí na vyžádání Ing. Alena Kaucová, tel. 602 258 150, e-mail: akaucova@gmail.com  
 
Přiloženou závaznou přihlášku zašlete vyplněnou nejpozději do 31.10.2016 na e-mailovou adresu: 
akaucova@gmail.com  
 
Spolek není plátcem DPH. 
IČ 03448126, sídlem V Růžodolu 2, Růžodol, 436 01 Litvínov                            
                                                     

 

Bc. Václav Vondra 
Předseda výboru 
Severočeský spolek pracovníků v ochraně ŽP, z.s.  
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