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Geologická kancelář

GEOoffi ce, s.r.o
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA SEMINÁŘ
O AKTUÁLNÍM TÉMATU V OBORU HYDROGEOLOGIE

ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 
A KONTAMINOVANÝCH ÚZEMÍ, PRŮZKUMY 
ZNEČIŠTĚNÍ, RIZIKOVÉ ANALÝZY A MOŽNOSTI 
FINANCOVÁNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

OSTRAVA, 21. 4. 2011

Seminář je určený zejména pracovníkům vodo-
právních úřadů, zaměstnancům odborů ochrany
životního prostředí a odborů investičního
rozvoje, a všem ostatním zainteresovaným 
představitelům státní správy, měst a obcí. 
Cílem semináře je osvěta, propagace postupů 
a vzájemná výměna zkušeností při řešení prob-
lematiky ekologických zátěží (znečištěných 
území, ploch označovaných jako „brownfi elds“, 
starých skládek, ekologických havárií, apod.), 
s prováděním kontaminačních průzkumů a analýz 
rizika, se zpracováním studií proveditel nosti, projek-
továním nápravných opatření a s možnostmi fi nan-
cování sanačních prací.

PROGRAM SEMINÁŘE:
8:00 - 8:30  Registrace účastníků
8:30 - 8:35  Přivítání účastníků, organizační pokyny
8:35 - 9:15  Ing. Radim Ptáček, Ph.D.: Úvod do problematiky, výklad základních pojmů v oboru aplikované   
  geochemie a kontaminační geologie.
9:15 - 9:25 Přestávka (podávání nápojů)
9:25 - 10:15 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.: Řešení znečišťování povrchových a podzemních vod podle vodního zákona. 
10:15 - 10:45  RNDr. Pavla Kačabová:  Zákon o ekologické újmě zejména ve vztahu ke kontaminovaným místům 
  a problematika fi nančního zajištění
10:45 - 11:15 Mgr. Ivana Vávrová:  Řešení starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst, z pohledu MŽP.
11:15 - 11:45 Přestávka (podávání nápojů a drobného občerstvení)
11:45 - 12:15 Ing. Radim Ptáček, Ph.D.: Průzkumy kontaminovaných míst a analýza rizik pro lidské zdraví a ekosystémy.
12:15 - 12:50 Ing. Hynek Rulíšek, Ing. Kateřina Halaštová: Praktické zkušenosti s řízením projektu 
  Lokalizace a charakteristika SEZ (starých ekologických zátěží) v Kopřivnici fi nancovaného z prostředků SFŽP.
12:50 - 13:20 Ing. Jakub Švrček, Ph.D.: Praktické zkušenosti s řízením projektu „Regenerace brownfi eld 
  Přívoz – Stará ČOV“ fi nancovaného z prostředků ROP
13:20 - 14:00 Diskuse: Případy z úřední praxe, příklady z terénu, řešení střetů zájmů, apod.
14:00  Předpokládané ukončení semináře

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ
ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A KONTAMINOVANÝCH ÚZEMÍ, 
PRŮZKUMY ZNEČIŠTĚNÍ, RIZIKOVÉ ANALÝZY A MOŽNOSTI 
FINANCOVÁNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ
Odešlete laskavě do 18.4.2011 na adresu: GEOoffi ce, s.r.o., Provozovna na ul. 1. Máje 346/132, Ostrava – Vítkovice 703 00

Přihlašuji se k účasti na semináři 
dne 21.04.2011 a poukazuji na účet 
č.  3823997001/5500 vedený 
u Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava 
částku:

560,- Kč  (zaměstnanci státní správy 
a úřadů)

1080,- Kč  (ostatní účastníci)

(zatrhněte správnou částku )

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL:

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE, INSTITUCE:

ADRESA VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE:

DIČ (IČ)

TELEFON

FAX

E-MAIL

DATUM

RAZÍTKO A PODPIS

Hydrogeologie  ::  Inženýrská geologie  ::  Sanační geologie   ::  Geochemie   ::  Geotechnika  ::  Ekologie a odpady  ::  poradenství  ::  projekty  ::  rešerše  ::  průzkumy  ::   odborné posudky  ::   supervize   ::  realizace

O LEKTORECH: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. 
(Magistrát města Ostravy) je odborníkem na přípra-
vu k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon 
správní činnosti ve vodním hospodářství  dle zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, v platném znění 
a současně členem zkušební komise pro KOZ na úse-
ku vodního hospodářství. 
RNDr. Pavla Kačabová a Mgr. Ivana Vávrová jsou 
představitelky odboru ekologických škod Ministerstva 
životního prostředí.
Ing. Hynek Rulíšek je nositelem několika projektů 
z oblasti životního prostředí. Je iniciátorem a nosi-
telem projektu Lokalizace a charakteristika starých 
ekologických zátěží v Kopřivnici.  Působí jako vedoucí 
odboru životního prostředí na MÚ Kopřivnice. 

Ing. Kateřina Halaštová je projektovým koordináto-
rem. Zabývá se přípravou žádostí o dotace na projekty 
z Operačního programu Životní prostředí a administ-
rací projektů, na než byla získána dotace. Je projekto-
vým koordinátorem projektu Lokalizace a charakteris-
tika starých ekologických zátěží v Kopřivnici. Pracuje 
na odboru rozvoje města MÚ Kopřivnice.
Ing. Jakub Švrček, Ph.D. je představitelem odboru 
ekonomického rozvoje Statutárního města Ostrava
Ing. Radim Ptáček, Ph.D. (GEOoffi ce, s.r.o.) je 
geologem z praxe. Od roku 2001 je držitelem odbor-
ných osvědčení MŽP pro projektování, provádění 
a vyhodnocování geologických prací v oborech hydro-
geologie, geologické práce - sanace a v dalších souvi-
sejících oborech.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Seminář se koná dne 21.04.2011 v Kulturním domě 
K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 
30. Cena semináře včetně drobného občerstvení a 
sylabů činí pro zaměstnance státní správy, měst a obcí 
560,- Kč na účastníka, v případě ostatních účastníků je 
cena 1080 Kč,- (ceny jsou uvedeny včetně DPH). Počet 
účastníků je limitován kapacitou kulturního domu.
Vyplněnou přihlášku laskavě zašlete do 18. 4. 2011 na 
poštovní adresu: GEOoffi ce, s.r.o., ul. 1. Máje 346/132, 
Ostrava – Vítkovice 703 00, fax: 596 636 211, 
e-mail: info@geooffi ce.cz, telefon: 596 636 211 
(Ing. Jitka Morawetzová). Účast na akci potvrzujeme 
e-mailovou formou. Úhradu platby provádějte na 
účet č. 3823997001/5500 vedený u Raiffeisenbank 
a.s., pobočka Ostrava. Jako variabilní symbol platby 

uvádějte IČ Vaší organizace a do zprávy příjemci 
uveďte jméno a příjmení účastníka. Připravený daňový 
doklad přihlášení účastníci obdrží u registrace.
Drobné občerstvení (káva, čaj, voda) bude pro účastníky 
zajištěno zdarma. Sylabus přednášek účastníci obdrží 
při registraci. Oběd je možno si zajistit individuálně 
po semináři v restauraci, která je součástí kulturního 
zařízení. Organizátor si vyhrazuje právo v neodklad-
ných případech (nemoc lektorů apod.) změnit ter-
mín pořádání semináře. Storno účasti: Podpisem 
a odesláním přihlášky vyjadřuje účastník a vysílající 
organizace souhlas s organizačními pokyny a cenami. 
Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, pro 
akceptování storna je rozhodující datum poštovního 
razítka (nejpozději 19.04.2011). Nestornuje-li účastník 
přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme.


