
datum:

razítko a podpis:

Jméno a příJmení, titul:

VysílaJící organizace, instituce:

adresa VysílaJící organizace:

Číslo úČtu odchozí platby:

iČ:

tel.:

Variabilní symbol:

diČ:

fax:

e-mail:

Přihlašuji se k účasti na semináři dne 
13.12.2012 a poukazuji na účet č. č. 
3823997001/5500 vedený u Raiffei-
senbank a.s., pobočka Ostrava částku:

480,- kč  
(zaměstnanci státní správy a úřadů)*

1080,- kč (ostatní účastníci)*

*označte správnou částku křížkem

Odešlete laskavě do 11.12.2012 na adresu: GEOoffice, s.r.o., Provozovna na ul. 1. Máje 346/132, Ostrava – Vítkovice 703 00, IČ/DIČ 28567978 / CZ28567978, seminare@geooffice,cz, www.geooffice.cz

Ukládání odpadů na povrch terénu a do podzemí

Seminář je určený zejména pracovníkům krajských úřadů, 
představitelům státní správy a samosprávy působících 
v oblasti nakládání s odpady, projektantům v oboru rekul-
tivace území a skládek, zástupcům producentů odpadů, 
geologům a zájemcům o získání způsobilosti „Hodnotitel 
rizik“ ve smyslu přílohy č. 11 vyhlášky MŽP 294/2005 Sb. 
Cílem semináře je osvěta, propagace postupů a vzájemná 
výměna zkušeností při řešení problematiky ukládání odpadů 
na povrchu terénu a do podzemí. Do lektorského týmu jsou 
proto angažovány osoby podílející se na přípravě související 
legislativy, představitelé krajských úřadů, představitelé držite-
lů hodnocení rizik a zástupců těžebních organizací, na které 
se tyto požadavky vážou. Zváni k diskusi jsou i kolegové se 
souvisejícími profesemi.

o lektorech: ing. Jan kaňka (Státní Báňský 
úřad, Praha) je odborníkem báňského úřadu, který 
se podílel na přípravě legislativy týkající se ukládání 
odpadů ve vytežených báňský prostorech. zuzana 
havlová (SFŽP, Praha) je odborníkem podílejícím 
se na kontrolingu technického zabezpečení skládek 
odpadů v rámci projektů dotovaných z evropských 
fondů prostřednictvím SFŽP. ing. petra mikulíč-
ková (VÍTKOVICE, a.s., Ostrava) je představitelem 
společnosti velkokapacitně produkující hutní odpady. 
Jaromír Šefl (Krajský úřad Ústeckého kraje)  
a mgr. dan Vojtěch (Krajský úřad Olomouckého 
kraje) jsou zástupci oddělní odpadového hospodář-
ství krajských úřadů.

ing. radim ptáček, ph.d. (GEOoffice, s.r.o., 
Ostrava), ing. Jiří hájovský, cs.c. (SG-geoinžený-
ring s.r.o., Ostrava) a ing. petr kříž (s.p. DIAMO, 
Žďár nad Sázavou) jsou odborníky z praxe a držiteli 
způsobilosti „Hodnotitel rizik ukládání odpadů do 
podzemí a na povrch terénu dle přílohy č. 11 vyhláš-
ky MŽP 294/2005 Sb.
organizaČní pokyny: 
Seminář se koná dne 13.12.2012 v Kulturním domě 
K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 
30. cena semináře činí pro zaměstnance státní 
správy, měst a obcí 480,- Kč na účastníka, v případě 
ostatních účastníků je cena 1080 Kč (ceny jsou 
uvedeny včetně DPH). Počet účastníků je limitován 

kapacitou kulturního domu. V případě překročení 
kapacity budou upřednostněni účastníci z řad státní 
správy. Vyplněnou přihlášku laskavě zašlete  
do 11. 12. 2010 na poštovní adresu: GEOoffice, 
s.r.o., ul. 1. Máje 346/132, Ostrava – Vítkovice 703 
00 nebo na e-mail: seminare@geooffice.cz, popřípa-
dě faxem: 596 636 211. 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 daňo-
vý 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 neodkladných případech (nemoc lektorů 
apod.) změnit termín pořádání semináře.
storno účasti: Podpisem a odesláním přihlášky 
vyjadřuje účastník a vysílající organizace souhlas 
s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze ode-
slanou přihlášku pouze písemně, pro akceptování 
storna je rozhodující datum poštovního razítka (nej-
později 11.12.2012). Nestornuje-li účastník přihlášku 
včas, uhrazené platby nevracíme.

program semináře:

8:00 - 8:30  registrace účastníků
8:30 - 8:40  přivítání účastníků, organizační pokyny
8:40 - 9:15  Ing. R. Ptáček, Ph.D.: Úvod do problematiky ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí,  
 definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků.
9:20 - 10:00 Ing. Jan Kaňka: Ukládání odpadů do prostor vzniklých báňskou činností – legislativní rámec versus praxe. 
10:00 - 10:15 přestávka (podávání nápojů)
10:15 - 10:35 Ing. J. Hájovský, CSc.: Ochrana životního prostředí před výrony spalných zplodin termicky aktivních důlních odvalů 
10:40 – 11:00 Ing. Petr Kříž: Využití těžebního odpadu z odvalu jámy Kukla v Oslavanech 
11:05 – 11:30 Ing. P. Mikulíčková: Zkušenosti s ukládáním odpadů na povrchu terénu v zařízení  „ Odval Hrabůvka“ holdingu VÍTKOVICE.
11:30 - 12:00 přestávka (podávání nápojů a drobného občerstvení)
12:00 - 12:30  Z. Havlová:  Technologické zabezpečení skládek z pohledu projektů řešených v rámci SFŽP.
12:35 - 12:55 J. Šefl: Praktické zkušenosti s řešením ukládání odpadů na povrchu terénu z pozice Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
13:00 - 13:30 Mgr. D. Vojtěch:  Praktické zkušenosti s řešením ukládání odpadů na povrchu  
 terénu z pozice Krajského úřadu Olomouckého kraje.
13:30 – 14:00 Diskuse: Případy z praxe, příklady z terénu, řešení střetů, apod.
14:00  předpokládané ukončení semináře

Geologická kancelář

GEOoffice, s.r.o. 
si Vás dovoluje pozvat na seminář  
o aktuálním tématu v oboru geologie

ukládání odpadů na poVrch  
terénu a do podzemí
ostraVa, 13. 12. 2012


