ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

TERMÍNY, MÍSTA KONÁNÍ
(Zaškrtněte termín, o který máte zájem)

(Titul) příjmení, jméno: . ................................................................
Název a adresa vysílající organizace: ......................................

SEMINÁŘE JARO 2019

30.01.2019, 9:00-14:00, Brno
Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno

........................................................................................................

06.02.2019, 9:00-14:00, Teplice
Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice

........................................................................................................

07.02.2019, 9:00-14:00, Plzeň
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

Tel.: ................................................................................................
E-mail: ............................................................................................

12.02.2019, 9:00-14:00, České Budějovice
ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
13.02.2019, 9:00-14:00, Ostrava
Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124, 709 24 Ostrava

			
			

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

19.02.2019, 9:00-14:00, Zlín
CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
21.02.2019, 9:00-14:00, Olomouc
Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
26.02.2019, 9:00-14:00, Hradec Králové
Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375,
500 02 Hradec Králové

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ A ZPŮSOB PLATBY
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže
(viz přihlašovací formulář) www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular
Vložné zasílejte na č.ú. 2108725467/2700, nejpozději však do 5 dnů
před termínem. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace.
V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu
uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, nejpozději do 2 týdnů
od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.
Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.

Semináře pořádá:
ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45, 619 00 Brno
IČ: 29303125
Organizační garant:
Michaela Bábíčková
Tel.: +420 548 428 116
E-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

28.02.2019, 9:00-14:00, Praha
Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická
(Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 - Kunratice

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Vložné 400 Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník
+ ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200 Kč (+ poštovné).

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

Partneři semináře:

Pozvánka na semináře
firmy ASIO NEW, spol. s r.o.
JARO 2019

Venkov a odpadní
vody – prakticky
Cíl semináře:
Seminář bude věnován problematice řešení venkovských oblastí
z hlediska odpadních vod. Cílem je zvýšit znalosti účastníků
o možnostech řešení obcí jako celku, o plánech rozvoje vodovodů
a kanalizací, které se budou měnit v souvislosti s adaptací na změnu
klimatu, o dotacích a o novinkách v legislativě, která je s povolováním
čistíren a změnami plánů rozvoje spojena. Zejména projektantům pak
budou určeny odkazy na nové normy a technická řešení.

Hlavní odborná témata:
• Volba vhodného řešení pro obec
• NBS (přírodě blízká opatření – metodický materiál OSN)
• PRVK – plány rozvoje vodovodů a kanalizací
• Legislativa – změny zákona O vodách v souvislosti s adaptací
na změnu klimatu a v metodice pro vypouštění do vod
podzemních, problematika kalů v malém
• Technická řešení decentrálu – zejména lokalit s vysokými
požadavky na kvalitu čištění odpadních vod

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

www.asio.cz

PROGRAM

Volba vhodného řešení pro obec
Stav odkanalizování venkova. Možné varianty řešení a jejich
hodnocení (příklad německých postupů LAWA), současnost
a blízká budoucnost, ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost.

8:30 – 9:00
9:00 – 11:30

prezence
1. blok přednášek

• Volba vhodného řešení pro obec
• NBS (přírodě blízká opatření – metodický materiál OSN)

NBS (přírodě blízká opatření – metodický materiál
OSN)
Vegetační ČOV a další extenzivní způsoby, srovnání s klasickými
řešeními. Návaznosti na opatření proti suchu.

• PRVK – plány rozvoje vodovodů a kanalizací

PRVK – plány rozvoje vodovodů a kanalizací
Jejich význam, zpracování návrhů a mechanismus schvalování.
Vliv na proces vyjadřování a schvalování jednotlivých opatření
a dotace.

• Legislativa – změny zákona O vodách v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a v metodice pro vypouštění do vod
podzemních, problematika kalů v malém

Legislativa – změny zákona O vodách v souvislosti
s adaptací na změnu klimatu a v metodice pro vypouštění do vod podzemních, problematika kalů
v malém
Technická řešení decentrálu – zejména lokalit s vysokými požadavky na kvalitu čištění odpadních
vod

www.asio.cz/cz/seminare

11:30 – 12:00 přestávka na kávu, občerstvení
a zodpovězení dotazů
12:00 – 13:30 2. blok přednášek

• Technická řešení decentrálu – zejména lokalit s vysokými
požadavky na kvalitu čištění odpadních vod
13:30

diskuse, závěr

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

INFORMACE

