✂

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

TERMÍNY, MÍSTA KONÁNÍ
(Zaškrtněte termín, o který máte zájem!)
SEMINÁŘE JARO 2016

(Titul) příjmení, jméno: . ................................................................

28.01.2016, 9:00-14:00, Brno
Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno

Název a adresa vysílající organizace: ......................................

02.02.2016, 9:00-14:00, Ostrava
Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124,
709 24 Ostrava

........................................................................................................
........................................................................................................
Tel./fax: .........................................................................................
E-mail: ............................................................................................

04.02.2016, 9:00-14:00, České Budějovice
ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
09.02.2016, 9:00-14:00, Olomouc
Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
11.02.2016, 9:00-14:00, Praha
Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická
(Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 - Kunratice
16.02.2016, 9:00-14:00, Hradec Králové
Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375,
500 02 Hradec Králové
18.02.2016, 9:00-14:00, Zlín
CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

			
			

...........................................
razítko a podpis

23.02.2016, 9:00-14:00, Teplice
Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice

Pozvánka na semináře
firmy ASIO, spol. s r.o.
Jaro 2016

Král je mrtev,
ať žije král!
… aneb čeká nás nová přísnější
legislativa, nové nároky, nové výrobky
a nové možnosti řešení při zacházení
s odpadními vodami

24.02.2016, 9:00-14:00, Plzeň
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

Hlavní odborná témata:
PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ
Přihlášku můžete vyplnit na našich webových stránkách
(www.asio.cz/cz/seminare) nebo odeslat poštou, nejpozději však
do 5-ti dnů před termínem.
Semináře pořádá:
ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45, 619 00 Brno
IČ: 48910848
Organizační garant:
Vratislav Cibula
Tel.: +420 548 428 111
E-mail: asio@asio.cz, www.asio.cz

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky.
Semináře se nezúčastním, ale žádám o zaslání sborníku na
uvedenou adresu dobírkou (200,- Kč + poštovné).

ZAŘAZENÍ SEMINÁŘŮ
Semináře jsou akreditovány u ČKA (2 body), ČKAIT (1 bod).

• Bludy ve vodohospodářské praxi, jejich vznik a obrana proti nim
• Novinky v zákonech O vodách a O odpadech a v nařízeních
vlády týkající se hospodaření s odpadními vodami, jejich
zpoplatnění, vypouštění odpadních vod a zacházení s kalem
• Praktická řešení konkrétních situací vycházející z nových
legislativních požadavků
• AOX - staronové téma, kterému dala nová legislativa vážnost
• Novinky - řešení malých zdrojů zápachu, recyklace tepla
z odpadních vod, atd.

DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEŘEJNĚNY NA WWW.ASIO.CZ/CZ/SEMINARE

www.asio.cz

✂
Bludy ve vodohospodářské praxi, jejich vznik a obrana
proti nim
Jak vznikly a vznikají nesmyslné požadavky a jak se proti tomu bránit.
Novinky v zákonech O vodách a O odpadech a v nařízeních vlády týkající se hospodaření s odpadními vodami,
jejich zpoplatnění, vypouštění odpadních vod a zacházení
s kalem
Vyšel nový zákon O odpadech, připravuje se zákon O vodách a nová
nařízení vlády. Mění se poplatková vyhláška, čímž se podstatně
zpřísní požadavky na vypouštění odpadních vod - a hlavně se to
všechno promítne i do poplatků za znečištění.

PROGRAM
8:30 – 9:00
9:00 – 11:30

prezence
1. blok přednášek

• Bludy ve vodohospodářské praxi, jejich vznik a obrana proti nim

Ing. Roman Sládek

• Novinky v zákonech O vodách a O odpadech a v nařízeních vlády
týkající se hospodaření s odpadními vodami, jejich zpoplatnění,
vypouštění odpadních vod a zacházení s kalem

Ing. Oldřich Pírek

• Praktická řešení konkrétních situací vycházející z nových legislativních požadavků

Ing. Karel Plotěný

Praktická řešení konkrétních situací vycházející z nových
legislativních požadavků
Možné intenzifikace stávajících ČOV, nové možnosti odkanalizování
pro malé obce, solitérní domy, dodatečné snížení hodnot dusíku
a fosforu.

11:30 – 12:00 přestávka na kávu, občerstvení a zodpovězení
dotazů
12:00 – 13:30 2. blok přednášek
• AOX - staronové téma, kterému dala nová legislativa vážnost

AOX - staronové téma, kterému dala nová legislativa
vážnost

Ing. Karel Plotěný

Jedním ze znečištění, na které se nová legislativa zaměřila, jsou
AOX. O tom, kde a jak vznikají a jak se dají odstranit, bude výše
uvedený příspěvek.

• Novinky - řešení malých zdrojů zápachu, recyklace tepla z odpadních vod, atd.

Novinky - řešení malých zdrojů zápachu, recyklace tepla
z odpadních vod, atd.

Ing. Karel Plotěný

13:30

Novinky – výrobky a technologie připravené pro praxi pro rok 2016.

Partneři semináře:

diskuse, závěr

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

INFORMACE

