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Pozvánka na „odpadový seminář“ pro zástupce obcí 

Pardubického kraje 

Rádi bychom Vás pozvali na odpadový seminář, 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: 

 čtvrtek 5. listopadu 2015 od 9.00 do 12.45 hodin, Ústí nad Orlicí 

Kulturní dům, Smetanova 510, 562 01, Ústí nad Orlicí, Modrý salónek,1.patro (vstup hlavním 

vchodem) 

 úterý 10. listopadu 2015 od 9.00 do 12.45 hodin, Svitavy 

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

 čtvrtek 12. listopadu 2015 od 9.00 do 12.45 hodin, Chrudim 

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

 čtvrtek 19. listopadu 2015, od 9.00 do 12.45 hodin, Pardubice 

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

sál Jana Kašpara, přízemí budovy  

Náplní semináře bude poskytnutí aktuálních informací zástupců autorizované obalové 

společnosti EKO-KOM, a.s. (informace o hospodaření s odpady v obcích, porovnání výsledků 

výtěžnosti tříděného odpadu přihlášených obcí, projekt zapůjčení sběrných nádob), zástupců 

kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN, zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení. 

Zástupci obcí budou dále seznámeni s aktuální legislativou v oblasti odpadového hospodářství. 

Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení bude zajištěno. 

S ohledem na omezenou kapacitu sálů prosíme co nejdříve o Vaše přihlášení prostřednictvím 

přihlašovacího formuláře, který je k dispozici na www.ekontejnery.cz. Jakmile obdržíme Vaši 
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přihlášku, zašleme Vám potvrzení o Vašem zaregistrování. S případnými dotazy se obracejte na 

adresu petra.smuts@rrapk.cz. 

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 seminářů  

  8.45 -  9.00 prezence 

  9.00 - 10.00 Aktuální legislativa v oblasti odpadového hospodářství 

 (JUDr. Ing. Emil Rudolf / zástupci odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Pardubického kraje) 

10.00 – 10.45 Aktuální informace z činnosti systému EKO-KOM  

(Ing. Stanislav Dokoupil, regionální manažer pro Pardubický kraj) 

10.45 – 11.00 Přestávka 

11.00 – 11.45 Informace a možnosti spolupráce se systémem zpětného odběru EEZ – společnost 

ASEKOL a.s.  

(Ing.  Karel Vítek, regionální manažer pro Pardubický a Královéhradecký kraj)  

11.45 – 12.30 Informace o systému zpětného odběru EEZ a společnosti ELEKTROWIN a.s.  

(Ing. Hana Soudková, externí poradce pro kraje Pardubický a Královéhradecký) 

12.30 – 12.45 Diskuse a ukončení semináře 

 

Těšíme se na Vaši účast.  

   Richard Červenka 

 
 
 
 
 
 
 
ředitel 

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
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