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Geologická kancelář

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

ZASAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH 
A ODPADNÍCH VOD DO 
PŮDNÍCH VRSTEV
OSTRAVA 17. 9. 2009

O LEKTORECH: 
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. a Ing. Bc. Jan Vaněk 
jsou odborníky na přípravu 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 členy zkušební komise pro KOZ na 
úseku vodního hospodářství. 
Ing. Radim Ptáček, Ph.D. je geologem z praxe. 
Je držitelem odborného osvědčení MŽP pro projek-
tování, provádění a vyhodnocování geologických 
prací v oborech hydrogeologie, geologické práce – 
sanace, environmentální geologie a geochemie. 

ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
Seminář se koná dne 17.9.2009 v Kulturním 
domě K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-
Hrabůvka, 700 30. Cena semináře činí pro 
zaměstnance státní správy a příspěvkových 
organizací 200,- Kč na účastníka, v případě 
ostatních účastníků z nestátních a soukromých 
sektorů je cena 900 Kč,- (ceny uvedeny včetně 
DPH). Počet účastníků je limitován kapacitou 
kulturního domu. V případě překročení kapac-
ity budou upřednostněni účastníci z řad státní 
správy. 

Vyplněnou přihlášku laskavě zašlete do 
10.9.2009 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: 777 939 690 (Ing. 
R.Ptáček, Ph.D.). 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 orga-
nizace 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. Oběd je možno si 
zajistit individuálně po semináři v restauraci, 
která je součástí kulturního zařízení. Organizá-
tor si vyhrazuje právo v neodkladných případech 
(nemoc lektorů apod.) změnit termín pořádání 
semináře. Storno účasti: Podpisem a odes-
láním přihlášky vyjadřuje účastník a vysílající 
organizace souhlas s organizačními pokyny 
a cenami. Stornovat lze odeslanou přihlášku 
pouze písemně, pro akceptování storna je ro-
zhodující datum poštovního razítka (nejpozději 
10.9.2009). Nestornuje-li účastník přihlášku 
včas, uhrazené platby nevracíme.

Seminář je určen zejména pracovníkům
vodoprávních a stavebních úřadů a os-
tatním představitelům státní správy, 
měst a obcí s cílem osvěty a propa-
gace postupů při správních řízeních 
spojených s posuzováním,  projektováním 
a schvalováním vsaku srážkových a od-
padních vod do půdních vrstev.

PROGRAM SEMINÁŘE:
8:00 - 8:30  Registrace účastníků
8:30 - 8:40  Přivítání účastníků, organizační pokyny
8:40 - 9:20  Ing. Radim Ptáček, Ph.D.: Úvod do problematiky vsakování vod, výklad základních pojmů 
  v oboru hydrogeologie.
9:20 - 9:30 Přestávka
9:30 - 10:10 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.:  Vymezení legislativního rámce „vodního“ práva, současný stav
  a připravovaná novelizace legislativy. 
10:10 - 10:50  Ing. Bc. Jan Vaněk: Vymezení legislativního rámce „stavebního“ řízení ve vztahu 
  k povolování vodních děl souvisejících se zasakováním vod.
10:50 - 11:00 Přestávka
11:00 - 11:30 Ing. Radim Ptáček, Ph.D.: Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – 
  hydrogeologa (Vymezení legislativního rámce „geologického“ práva, metodika provádění 
  a vyhodnocování průzkumu)
11:30 – 12:00 Diskuse: případy z úřední praxe, příklady z terénu
12:00  Předpokládané ukončení semináře

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ
Zasakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev
Odešlete laskavě do 10.9.2009 na adresu: GEOoffi ce, s.r.o., Provozovna na ul. 1. Máje 346/132, Ostrava – Vítkovice 703 00, 
info@geooffi ce.cz, www.geooffi ce.cz

Přihlašuji se k účasti na semináři 
dne 17.9.2009 a poukazuji na 
účet č.  3823997001/5500 vedený 
u Raiffeisenbank a.s., pobočka 
Ostrava částku: 

200,- Kč  (zaměstnanci státního 
sektoru)

900,- Kč  (účastníci z řad nestátního 
sektoru - komerční instituce)

(označte správnou částku křížkem  )

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


