Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Ústecký kraj Vás srdečně zvou na 13. ročník
krajské konference o odpadovém hospodářství, která je určena pro zástupce samospráv měst a obcí
Ústeckého kraje (starosty, místostarosty, členy zastupitelstev), obdobně tak pro zástupce obecních
a městských úřadů vykonávajících samosprávu či státní správu v oblasti odpadového hospodářství.
Cílem konference je poskytnout zástupcům samospráv měst a obcí aktuální informace o odpadovém
hospodářství na úrovní České republiky a Ústeckého kraje ve vybraných oblastech odpadového
hospodářství. Hlavním ideovým programem konference jsou možnosti spolupráce samospráv měst
a obcí v oblasti odpadového hospodářství, a to formou představení praktických ukázek a zkušeností
již realizovaných a úspěšně fungujících forem spolupráce obcí v různých územích České republiky.
Programově na konferenci vystoupí zkušení odborníci znající reálnou praxi odpadového
hospodářství.
Konference je realizována v rámci společného projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění
využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Ústeckém kraji“.

TERMÍN:

úterý 31. 10. 2017

MÍSTO KONÁNÍ:

• Krajský úřad Ústeckého kraje - Velká hradební 3118/48, Ústí n. L.

CÍLOVÁ SKUPINA:

• starostové, místostarostové, členové zastupitelstva
• pracovníci úřadů věnující se v samosprávě OH

ÚČAST NA KONFERENCI OBSAHUJE:
• odborné přednášky a diskuze
• informační materiály
• občerstvení, oběd

Dovolujeme si vás upozornit, že kapacita konference je omezena.
V případě naplnění kapacity konference bude rozhodovat datum odeslání přihlášky.
Příjem přihlášek končí ve čtvrtek 26. 10. 2017 nebo po naplnění kapacity konference.

PROGRAM KONFERENCE:
08:00–09:00
09:00

Prezence účastníků
Zahájení konference
zástupci Ústeckého kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.

09:00–09:30

Ústecký kraj - Oběhové hospodářství na obcích v praxi
Laura Mitroliosová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

09:30–10:00

Vývoj tříděného sběru využitelných odpadů v obcích Ústeckého kraje, sběr
kovových odpadů v obcích
RNDr. Martina Vrbová, EKO-KOM, a.s.

10:00–10:30

Srovnání systémů sběru využitelných odpadů v ČR
RNDr. Martina Vrbová, EKO-KOM, a.s.

10:30–11:15

Automatická identifikace a svoz odpadu z nádob v teorii i praxi
Josef Petráž, ICS Identifikační systémy, a.s.

11:15–11:45

Motivace občanů při nakládání s odpady
Ing. Jan Slavík, Ph.D., IEEP - Institut pro ekonomiku a ekologic. politiku, UJEP

11:45–12:15

Přestávka, společný oběd

12:15 – 13:50

Zkušenosti s pytlovým sběrem odpadů v obcích
Ing. Milan Hulán, Pro EKO Varnsdorf, s.r.o

13:50 – 14:10

Zpětný odběr baterií
Ing. Michaela Helclová, ECOBAT s.r.o.

14:10 – 14:20

Novinky ve zpětném odběru elektrozařízení
Iva Červená, ASEKOL a.s.
Ing. Radka Patzáková, ELEKTROWIN, a.s.

14:20

Diskuse, ukončení konference

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
Dovolujeme si vás upozornit, že kapacita konference je omezena.
Příjem přihlášek končí ve čtvrtek 26. 10. 2017 nebo po naplnění kapacity konference.
ÚČASTNÍK:
titul:
jméno:
příjmení:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

telefon:
e-mail:

……………………………………………………… MOBIL …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

instituce:
ulice, č.p.:
PSČ, město:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději ve čtvrtek 26. 10. 2017 na e-mail:
konference@europr.cz
nebo poštou na adresu: „KONFERENCE”, Euro P.R. s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 775708777, 775707877
nebo na e-mailu: konference@europr.cz.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění svým podpisem prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním
veškerých mých osobních a citlivých údajů poskytnutých v rámci tohoto kontaktního formuláře. Zpracovatel tohoto formuláře se
zavazuje považovat tyto informace za důvěrné a sloužící pouze k pracovním účelům.

