VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

Za odpady 2016
V Praze dne 17. 10. 2016

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Středočeský kraj a společnost EKO-KOM, a.s. si Vás dovolují pozvat na vzdělávací seminář „Za odpady
2016“.
Seminář je určen pracovníkům obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje, kteří zajišťují výkon
státní správy v přenesené působnosti na úseku odpadového hospodářství.
Cílem semináře je získání aktuálních informací na úseku odpadového hospodářství
Seminář bude probíhat od čtvrtka 10. listopadu do pátku 11. listopadu v hotelu Ludmila Mělník
(Pražská 2639, 276 01 Mělník).

Doprava je zajištěna autobusem ze stanice metra C - Praha Letňany. Sraz účastníků je v 8:30 - 8:45.
Autobus odjíždí v 9:00. V případě použití vlastní dopravy, buďte, prosím, v 9:45 před firmou
MEVA -TEC s.r.o., Chelčického 1228,413 01 Roudnice nad Labem – Bezděkov
Harmonogram semináře:
Čtvrtek 10. listopadu 2016
9:00 - odjezd z konečné stanice metra C - Letňany (Místo srazu bude upřesněno)
10:00 – 11:30 exkurze do MEVA -TEC s.r.o., Chelčického 1228,413 01 Roudnice nad Labem –
Bezděkov (výroba nádob pro odpadové hospodářství měst a obcí)
12:30 – oběd
14:00 – 18:00 - přednášky









Způsoby třídění komunálních odpadů v obcích (EKO-KOM, a.s.)
Možnosti recyklace a využití jednotlivých složek komunálních odpadů (EKO-KOM, a.s.)
Praktické zkušenosti zpracovatele plastu (PTP GROUP s.r.o)
Recyklace skleněných odpadů (SPL Recycling a.s.)
Výsledky systému nakládání s komunálními odpady ve Středočeském kraji (EKO-KOM, a.s.)
Využití systému zpětného odběru baterií (ECOBAT,s.r.o)
Využití systému zpětného odběru elektrozařízení (Elektrowin,a.s.)
Diskuze

18:00 Večeře

Pátek 11. Listopadu 2016
7:30 – 9:00 snídaně
9:00 – 11:30 - přednášky



Ekonomika odpadového hospodářství obcí (EKO-KOM, a.s.)
POH Středočeského kraje , regionální systém nakládání s odpady, (Středočeský kraj)

12:00 návrat do Prahy, stanice metra Letňany.
Účast na semináři je zdarma.
Počet účastníků je z kapacitních důvodů limitován. Za každé město se mohou přihlásit max. 2
účastníci.

Přihlášení
Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 1. listopadu 2016 vyplněním přihlašovacího formuláře,
který Vám byl zaslán na Vaši e-mailovou adresu nebo na: pulpanova@ekokom.cz

V případě dotazů se obracejte na :
Lucie Halakucová
Tel: 724 026 574

Za EKO-KOM, a.s.
Ing.Kateřina Půlpánová
Tel: 602 581 436
pulpanova@ekokom.cz

Martina Filipová
Tel: 776 76 68 17
filipova@ekokom.cz

