Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na akreditovaný seminář

Aktuální legislativa nakládání s odpady a obaly
8. 11. 2018
Průběžné vzdělávání MV ČR
Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání
Akreditace MV ČR č. AK/PV-251/2018 a AK/VE-150/2018
Číslo akce
Místo konání
Vedoucí akce
Informace
Cena

Lektor
Určeno

Program

10020124
Dům techniky Pardubice
Ing. Nora Hácová, tel.: 466 614 320
Bc. Martina Buchtová, tel.: 466 614 320
1815 Kč včetně DPH (1500 Kč + 21% DPH)
Pro účastníky za státní správy a samosprávy je v případě akreditace
Ministerstva vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávních celků, poplatek osvobozen od DPH
JUDr. Ing. Emil Rudolf
Cílem semináře je seznámit posluchače s povinnostmi subjektů v oblasti
odpadového hospodářství, aktuálním obsahem zákona o odpadech včetně
prováděcích předpisů a jejich dopady do praxe.
Vzdělávací program je určen úředníkům územních samosprávních celků,
působících v oblasti veřejné správy a dále všem, kteří mají v organizacích
na starost nakládání s odpady a obaly.


Aktuální přehled legislativy odpadového hospodářství, změny 2018
včetně souvisejících právních norem k ochraně životního prostředí,
povinnosti vyplývající z legislativy



Opakující se přestupky při nakládání s odpady a následující sankce



Úloha odpadového hospodáře v systému plnění povinností nakladatelů s
odpady

Časový
harmonogram
Organizační
pokyny



Zákon o obalech – zásadní povinnosti



Diskuse, dotazy a závěr

8,30 – 9,00 hod. prezence
9,00 - 14,30 hod. odborný program
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou nebo e-mailem
nejpozději do 6. 11. 2018.
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
e-mail: buchtova@dtpce.cz
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank
Pardubice, variabilní symbol 10020124.
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904
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