
 
 

 

 

ASOCIACE EKOLOGICKÝCH EXPERTŮ, o. s.  
 

ve spolupráci s 
 
 
 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 
pod záštitou Ing. Jana Tippnera  

člena Rady Královéhradeckého kraje  
s gescí za oblast ţivotního prostředí a zemědělství 

 

Centrem evropského projektování 
 
 

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové 
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví  

 

P O P R  spol. s r. o. Hradec Králové 

 

pořádá odborný seminář 
 

POVINNOSTI OBCÍ KE SPRÁVNÍM ORGÁNŮM Z HLEDISKA 
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ODPADŮ A OVZDUŠÍ 

 

MOŢNOSTI ZÍSKÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
A OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
úterý 11. května 2010 Hradec Králové 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
zasedací místnost číslo P1.906 

 
HARMONOGRAM SEMINÁŘE A ODBORNÝ PROGRAM 
8 30 –   900    Prezence 
9 00 – 1500    Odborný program 
 
 

ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE 
Ing. Jan Tippner 
člen Rady Královéhradeckého kraje s gescí za oblast ţivotního prostředí a zemědělství 
9,00 – 9,10 hod. 
 
 

 Povinnosti obcí ke správním orgánům z hlediska vodního hospodářství, odpadů a ovzduší 

RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., Magistrát města Hradec Králové 
9,10 – 10,30 hod. 
 
 



 Změny a dodrţování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací zpracovaného a schváleného  
pro území kraje s vazbou na dotace v oblasti vodovodů a kanalizací 

Ing. Zdeněk Štorek 
vedoucí oddělení vodního hospodářství,  Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
10,30 – 11,10 hod. 

 

11,10 – 11,30 PŘESTÁVKA 
 

 Problematika vyuţívání sedimentů z vodních toků a nádrţí na zemědělské i nezemědělské půdě 

 Součastný stav klasifikace zemin a sedimentů (např. výkopy ze staveb) ve vztahu k zákonu  
o odpadech 

 Průzkumy obsahu nebezpečných odpadů v budovách určených k demolici, průzkumy pozemků 
před zemními pracemi – průzkum nebezpečných sloţek včetně azbestu 

Ing. Vladimír Bláha - EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové 
11,30 – 12,00 hod. 
 
 

 Odběry a analýzy vzorků pitných a odpadních vod pro potřebu plnění legislativních předpisů ČR 
v oblasti hygieny a ochrany ţivotního prostředí 
- sledování kvality vypouštěných odpadních vod 
- sledování kvality pitných vod 

Ing. Pavla Davídková, CSc. -  EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové 
12,00 – 12,30 hod.  
 

 Zkušenosti s prováděním opatření a staveb – poţadavky investorů 

 Potřebná mechanizace, kvalifikace, technologie, know-how  

 Kvalita provádění, ohleduplnost k ţivotnímu prostředí, bezpečnost práce 

Ing. Vladimír Praţák - P O P R  spol. s r. o. 
12,30 – 13,00 hod. 
 

13,00 – 13,15 PŘESTÁVKA 
 

 MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ DOTACÍ PRO OBCE Z OPŽP – PRIORITNÍ OSY 2, 3 a 4 
Aktuální výzvy, příprava projektů a ţádostí o dotaci 
PO 2 -  ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŢOVÁNÍ EMISÍ 
2.1  Zlepšování kvality ovzduší 
2.2  Omezování emisí 
PO 3 -  UDRŢITELNÉ VYUŢÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE 
3.1  Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení vyuţívání 

OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 
3.2  Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla 
PO 4 -  ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 

EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŢÍ 
4.1.  Zkvalitnění nakládaní s odpady 
4.2.  Odstraňování starých ekologických zátěţí 

Ing. Jaroslav Matěásko  - Centrum EP 
13,15 – 13,45 hod. 
 
 
 
 



 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) – PRIORITNÍ OSY 1 A 6  
1.  Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a sniţování rizika povodní 
1.1.  Sníţení znečištění vod 
1.2.  Zlepšení jakosti pitné vody  
1.3.  Omezování rizika povodní  
6.  Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny 
6.1.  Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000  
6.2.  Podpora biodiverzity  
6.3.  Obnova krajinných struktur  
6.4.  Optimalizace vodního reţimu krajiny  
6.5.  Podpora regenerace urbanizované krajiny  
6.6.  Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti 

a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod  

 PODPORA PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY (POPFK) 
115 164 – vodní ekosystémy 
115 165 – nelesní ekosystémy 
115 166 – lesní ekosystémy 

 POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚL. V OBLASTI VOD 
129 126 Podpora zadrţování vody v suchých nádrţích na drobných vodních tocích 
129 132 Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrţí 
129 133 Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrţí 

Ing. Lukáš Řádek - Envicons 
13,45 – 14,30 hod. 
 
 

 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) – OSY I, II A III 
I.1.2.  Investice do lesů 
I.3.4.   Vyuţívání poradenských sluţeb 
II.2.  Opatření zaměřená na udrţitelné vyuţívání lesní půdy 
III.2.  Opatření ke zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech 

Martin Polívka DiS. – ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) 
14,30 – 15,10 hod. 

 
      

 Přestávky si stanovují přednášející  

Změna programu vyhrazena. 

 
 



ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 

11. května 2010 - Hradec Králové 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
- zasedací místnost číslo P1.906 
Regiocentrum Nový pivovar 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkaz na mapách: 

http://mapy.idnes.cz/#query=search(Pivovarsk%C3%A9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
%201245%2F2)&zoom=0&pos=x:559173,y:5562056&map=hradec-
kralove&base=evropa&mark=x:559173,y:5562056 
 
 
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA SEMINÁŘI 

 

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 10. května 2010 na uvedené kontakty: 

Asociace ekologických expertů, o. s.  
Za Škodovkou  305, 503 11 Hradec Králové 

     fax: 495 217 499 
 e-mail: marketing@empla.cz         
 Kontaktní osoby:  
 Ing. Zuzana Bílková, Hana Šimánková – tel. 495 218 875 
 

ÚHRADA SEMINÁŘE 
      Účastnický poplatek činí celkem ……. 300,- Kč (nejsme plátci DPH)   
                                             

a obsahuje:   
- vloţné za osobu včetně pracovních materiálů, 
- drobné občerstvení a     
- dárek v podobě reklamního hrnku. 
 
IČO: 27035239 
 
Platbu uhraďte na účet č. 35-7057080277/0100 KB Hradec  Králové (var. symbol 11052010)  
nebo hotově u  prezence. 
V případě duplicitní nebo nesprávné platby účtujeme manipulační poplatek 100,- Kč z vracené částky.  

 

 

EMPLA 

http://mapy.idnes.cz/#query=search(Pivovarsk%C3%A9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%201245%2F2)&zoom=0&pos=x:559173,y:5562056&map=hradec-kralove&base=evropa&mark=x:559173,y:5562056
http://mapy.idnes.cz/#query=search(Pivovarsk%C3%A9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%201245%2F2)&zoom=0&pos=x:559173,y:5562056&map=hradec-kralove&base=evropa&mark=x:559173,y:5562056
http://mapy.idnes.cz/#query=search(Pivovarsk%C3%A9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%201245%2F2)&zoom=0&pos=x:559173,y:5562056&map=hradec-kralove&base=evropa&mark=x:559173,y:5562056


DAŇOVÝ DOKLAD, POTVRZENÍ O PLATBĚ 
 Platba provedená před termínem konání semináře je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny. Daňový 
doklad  bude účastníkům semináře vydán na základě prokázaného zaplacení. Účastníci  obdrţí u 
prezence daňový doklad jen na platby, které budou připsány na náš účet 5 dnů před konáním 
semináře. Na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou na Vaši 
adresu. Účast na akci nepotvrzujeme. Zprávu Vám zašleme jen v případě, ţe nebudeme moci 
Vašemu poţadavku vyhovět.  

 

STORNOVACÍ PODMÍNKY 
Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, ţe nebyl poukázán na náš účet, bude 
dodatečně pro nedodrţení storno podmínek fakturován. Přihlášku je moţné písemně stornovat  
z váţných důvodů 3 dny před zahájením semináře nebo je moţno vyslat náhradníka. Potvrzení 
závazné přihlášky bude povaţováno za souhlas s organizací a cenou semináře. 

 
 

Hradec Králové 

úterý 11. května 2010 
 

Mediální partner 

 



ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA 

 
 

POVINNOSTI OBCÍ KE SPRÁVNÍM ORGÁNŮM  
Z HLEDISKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ODPADŮ A OVZDUŠÍ 

 
MOŢNOSTI ZÍSKÁNÍ DOTACÍ  

Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA A OP ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

11. května 2010 Hradec Králové 
 

VS 11052010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje, které uvedete na této přihlášce budou pouţity pro vystavení daňového dokladu.  
Prosíme Vás, abyste jim věnovali náleţitou pozornost. Děkujeme. 

 

Jméno a příjmení: 
 
 
 
 

Fakturační údaje 
Název organizace: 

Ulice: 

PSČ: 

Město: 

IČO: 

DIČ: 
 

Rodné číslo: 
(u fyzických osob) 
 
Telefon:                             Fax: 
 
Přeji si, aby mi byly zasílány aktuální informace o připravovaných 
odborných seminářích, kurzech a dalších sluţbách na níţe uvedenou  
e-mailovou adresu: 

                                                      
E-mail: 
 

 

Potvrzujeme závazně, ţe dne….......................….... jsme uhradili 

(uhradíme) částku….…..…………………………………………...Kč 

  z účtu č. .....….….......................…..…...................................... 

     u peněţního ústavu ........................…...................................... 

     na účet č. 35-7057080277/0100 KB HK  

     var. symbol: 11052010 

  zaplatíme hotově u prezence. 
 

 

Razítko a podpis vysílající organizace: 
Podpis účastníka: 


