
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

člen Asociace institucí vzdělávání dospělých 
 

společnost  
akreditovaná u Ministerstva vnitra ČR 

 
 

si Vás dovoluje pozvat na seminář 
 
 

NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI 
A DEMOLIČNÍMI ODPADY 

 
 

26.  ZÁŘÍ 2006 
HOTEL POPULUS, PRAHA 

 
 

 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

zveme Vás k účasti na pracovním semináři, který se bude zabývat aktuální problematikou, jak 
nakládat se stavebními a demoličními odpady, které představují velmi důležitý zdroj druhotných 
surovin, a které se mohou po recyklaci stát plnohodnotnými stavebními materiály. 
 
 

 
ODBORNÝ PROGRAM SEMINÁŘE: 

 
 Ing. Milena VEVERKOVÁ 

Univerza – Středisko odpadů Praha s.r.o. 
Nakládání se stavebními odpady ve smyslu zákona o odpadech, metodický pokyn MŽP  
 

 MUDr. Magdalena ZIMOVÁ, CSc. 
SZÚ Praha, vedoucí Národní referenční laboratoře pro nakládání s odpady 
Zdravotní rizika při nakládání se stavebními  odpady 
 

 JUDr. Helena JANTAČOVÁ (DOBIÁŠOVÁ) 
Poradenské služby v životním prostředí, Praha 
Nakládání se stavebním odpadem ve vazbě na předpisy stavebního práva a předpisy  
na ochranu životního prostředí 
 
 

 
 

upozornění pro úředníky veřejné správy 
 

seminář se předkládá k akreditaci  
 Ministerstvu vnitra ČR  

dle zákona č. 312/2002 Sb. 
 

účastníkům semináře bude vydáno osvědčení  
o absolvování s celostátní platností 

 
 

 
 



 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
1. Seminář se koná dne 26. září 2006 v hotelu Populus (U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov). 
2. Doprava (výstupní stanice Malešická přímo vedle hotelu): autobus linka 133 a 234, pěšky ze stanice metra A Želivského 

kolem Židovského hřbitova, vzhůru ulicí Pod Kapličkou, na vrcholu kopce doprava do ulice Na Třebešíně, zahnout doleva do ulice 
K Červenému Dvoru, pokračovat ulicí Na Viktorce. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická a U Staré Cihelny (od metra cca 
10 min.), parkování – hotelové parkoviště. 

3. Registrace účastníků od 8:00 hod. do 9:00 hod, začátek odborného programu v 9.00 hod., předpokládaný konec 
v 15.30 hod. 

5. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 20. září 2006 na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01  
Chrudim III, tel. 469 682 303-5, fax: 469 682 310, e-mail: halouskova@ekomonitor.cz. 

6. Vložné na akci činí: 
 plné vložné    1300,- Kč včetně DPH 19 % 
 snížené vložné     1100,- Kč včetně DPH 19 % 

Nárok na snížené vložné mohou uplatňovat pracovníci VŠ, příspěvkových a rozpočtových organizací. 
7. Vložné laskavě uhraďte  

do 20. 9 2006 na číslo účtu 19-5234530-277/0100 u KB Chrudim, variabilní symbol 060926. Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 
15053695, spis. značka zápisu v obchodním rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové nebo v hotovosti u 
registrace. 

8. Součástí vložného jsou pracovní materiály a občerstvení během semináře.  
9. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad o zaplacení 

vložného dříve, zašleme Vám jej na vyžádání. 
10. Podpisem a odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno do 20. září 
2006. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné ani ostatní 
platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 

 
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  
AKCE 060926 

NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI 
A DEMOLIČNÍMI ODPADY 

 
Odešlete laskavě vč. vložného do 20. září 2006  

 na adresu: 
 

Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o., 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, fax 469 682 310 

 e-mail:  halouskova@ekomonitor.cz 
jméno a příjmení, titul  

 
 

adresa plátce  
(firmy) 

 
 
 

č. účtu plátce  
peněžní ústav plátce  

 
 

DIČ (IČO)   
 

telefon  
fax  
e-mail  

 
Přihlašuji se k účasti na semináři,  
 

 částku     …………………….. Kč za vložné poukazuji na ú.č. 19-5234530-277/0100 KB Chrudim (var. symbol 060926)* 
  

 částku  ………………… Kč za vložné uhradím v hotovosti u registrace*. 
 
datum, podpis, razítko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Nehodící se škrtněte! 


