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Pozvánka	na	„odpadový	seminář“	pro	zástupce	obcí	

Pardubického	kraje	

Rádi bychom Vás pozvali na odpadový seminář, který je realizován v rámci „Partnerského projektu 

dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“ 

z OPVK, na kterém získáte aktuální informace z oblasti hospodaření s odpady v obcích. Seminář je 

určen pro starosty a zástupce obcí Pardubického kraje, kteří se v obcích zabývají problematikou 

odpadového hospodářství. 

Semináře proběhnou v těchto termínech a v těchto městech: 

• úterý 10. zá ří 2013 od 9.00 do 12.00 hodin, Pardubice 

budova Reálky Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí č. 120, Pardubice, 

sál Jana Kašpara, přízemí budovy 

• čtvrtek 12. zá ří 2013 od 9.00 do 12.00 hodin, Chrudim 

MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim, velká zasedací místnost, 2. patro, č. dveří 340  

• čtvrtek 19. zá ří 2013, od 9.00 do 12.00 hodin, Svitavy 

MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy, velká zasedací místnost    

• čtvrtek 26. zá ří 2013, od 9.00 do 12.00 hodin, Ústí nad Orlicí  

MěÚ Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, zasedací místnost zastupitelstva  

Náplní seminá ře bude poskytnutí aktuálních informací zástupc ů autorizované obalové 

spole čnosti EKO-KOM, a.s.  (hodnocení systému třídění odpadů v obcích, porovnání výsledků 

výtěžnosti tříděného odpadů přihlášených obcí, novinky z činnosti systému EKO-KOM), zástupc ů 

kolektivních systém ů ASEKOL a ELEKTROWIN, zajiš ťujících zp ětný odb ěr elektroza řízení, a 

kolektivního systému ECOBAT, zajiš ťujícího zp ětný odb ěr baterií. Dále se na seminá ři dozvíte 

základní informace o probíhajících projektech na úz emí Pardubického kraje.  

Účast na seminá ři je bezplatná. Ob čerstvení bude zajišt ěno.  

Přihlaste se prosím prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je k dispozici na následujícím 

odkazu www.ekontejnery.cz. Jakmile obdržíme Vaši přihlášku, zašleme Vám potvrzení o Vašem 

zaregistrování. S případnými dotazy se obracejte na adresu petra.smuts@rrapk.cz. 
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Vzhledem k omezené kapacitě sálů Vás prosíme o přihlášení nejpozději: 

• do pond ělí 9. září 2013 na první termín v Pardubicích 

• do úterý 10. zá ří 2013 na druhý termín v Chrudimi 

• do úterý 17. zá ří 2013 na třetí termín ve Svitavách 

• do úterý 24. zá ří 2013 na čtvrtý termín v Ústí nad Orlicí 

Vaše přihlášení na konkrétní seminář je žádoucí také z toho důvodu, že budeme moci prezentaci 

připravit tak, abyste se dozvěděli údaje týkající se konkrétně Vaší obce. 

Program seminá řů  

  8.45 -  9.00 prezence 

  9.00 - 10.00 Informace o systému společnosti EKO-KOM, a.s. (Mgr. Martin Lochovský, manažer 

pro druhotné suroviny / Ing. Jiří Záliš, regionální manažer) 

10.00 – 10.30 Informace o systému zpětného odběru EEZ společnosti ASEKOL s.r.o. (Lenka 

Vorlová, regionální manažerka) 

10.30 – 11.00 Informace o systému zpětného odběru EEZ společnosti ELEKTROWIN a.s. 

(Ing.  Daniel  Tomášek, externí poradce)  

11.00 – 11.15 Informace o krajských projektech na podporu třídění odpadů a možnostech zapojení 

pro obce (Petra Smuts, konzultant RRA PK) 

11.15 – 11.45 Informace o zpětném odběru přenosných baterií v ČR a Pardubickém kraji pro 

obce   (RNDr.  Petr  Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT s.r.o. / Eva Gallatová) 

11.45 – 12.00 Diskuse a ukončení semináře 

 

Těšíme se na Vaši účast.  

   Richard Červenka 

ředitel 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

 


