
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 
23.04.2014 a poukazuji na účet č.  
3823997001/5500 vedený u Raiffei-
senbank a.s., pobočka Ostrava částku:

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

1210,- kč (ostatní účastníci)*

*označte správnou částku křížkem

Odešlete laskavě do 18.04.2014 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

Řešení střetů ve vodním hospodářství

Seminář je určený zejména pracovníkům vodoprávních  
a stavebních úřadů a ostatním představitelům státní správy, 
měst a obcí s cílem osvěty a propagace postupů při  
správních řízeních spojených s řešením střetů při  
vodoprávních řízeních. Seminář navazuje na předchozí 
cyklus v letech 2010 a 2011 zaměřený na budování  
vodních zdrojů, ztrátu vody ve studnách, na vsakování 
srážkových a odpadních vod. 

o lektorech: Judr. Jaroslava nietscheová je 
odborníkem na přípravu k ověření zvláštní odborné 
způsobilosti pro výkon správní činnosti ve vodním 
hospodářství  dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, v platném znění a současně 
členem zkušební komise pro KOZ na úseku vodního 
hospodářství. 
ing. radim ptáček, ph.d. (GEOoffice, s.r.o.)  
a rndr. svatopluk Šeda (OHGS s.r.o.,) jsou držiteli 
odborných osvědčení MŽP pro projektování, prová-
dění a vyhodnocování geologických prací v oborech 
hydrogeologie a dalších souvisejících oborech.  
RNDr. S.Šeda je představitelem vedení České asociace 

hydrogeologů (ČAH) a spoluautorem metodických 
pokynů vydávaných ČAH. 

organizační pokyny: 
Seminář se koná dne 23.04.2014 v Kulturním domě  
K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 
30. Cena semináře činí pro zaměstnance státní 
správy, měst a obcí 605,- Kč na účastníka, v případě 
ostatních účastníků je cena 1210,- 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 18.04.2014 na poštovní adresu: GEOoffice, s.r.o., 

ul. 1. Máje 346/132, Ostrava – Vítkovice 703 00 
nebo ve skenu na e-mail: seminare@geooffice.cz. 
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 uvá-
dějte IČ Vaší organizace a do zprávy příjemci uveďte 
jméno a příjmení účastníka a číslo účtu odchozí 
platby. 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 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 
odeslanou přihlášku pouze písemně, pro akcepto-
vání storna je rozhodující datum poštovního razítka 
(nejpozději 18.04.2014). Nestornuje-li účastník 
přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme.

program semináře:

8:00 - 8:30  registrace účastníků
08:30-08:45   R.Ptáček: Úvod do problematiky, organizační pokyny
08:45-09:30  J. Nietscheová: Aktuální stav vodoprávní legislativy – základní přehled, novinky, připravované změny
09:30-10:00   S. Šeda: Nejčastější příčiny občanských střetů při nakládání s vodami (jímání podzemních vod, vsakování 

dešťových a odpadních vod)
10:00-10:15  přestávka (podávání nápojů)
10:15-11:00  J. Nietscheová: Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami
11:00-11:45   S. Šeda: Role hydrogeologa při řešení střetů  (jímání podzemních vod, vsakování dešťových a odpadních vod)
11:45-12:30   R.Ptáček: Praktické postupy hydrogeologa a jeho dostupné technologie při prokazování negativních 

dopadů nakládání s vodami na okolí
12:30-13:00 přestávka (podávání nápojů a drobného občerstvení)
13:00-14:00  J. Nietscheová: Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami
14:00-14:30  Řízená diskuse, zakončení semináře

Geologická kancelář

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

řeŠení střetů Ve Vodním  
hospodářstVí 
se zaměřením na střety vyvolané jímáním podzemní či  
povrchové vody, a vsakováním dešťových a odpadních vod

ostraVa, 23.04.2014


