
                                               Hradec Králové, čtvrtek 20. září 2012 

Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

Silniční, železniční, letecká i vodní doprava tvoří v posledních letech významnou část 

z celkového množství záměrů, které jsou předmětem procesů EIA v ČR. Za nejvýznamnější vlivy 

dopravních záměrů lze označit vlivy na akustickou situaci dotčeného území, vlivy na znečištění ovzduší 

a v neposlední řadě vlivy na veřejné zdraví obyvatel žijících v záměrem dotčených lokalitách. Seminář 

proto bude jednak zaměřen na metodické postupy a praktické zkušenosti Ministerstva životního 

prostředí při posuzování dopravních záměrů v ČR a taktéž na zkušenosti autorizovaných osob 

při zpracování podkladových studií (hluková a rozptylová studie, studie vlivů na veřejné zdraví) 

i samotných dokumentů předkládaných v procesu EIA, včetně příkladů z praxe.   

Seminář je určen: 

 autorizovaným a odborně způsobilým osobám v rámci procesu posuzování na životní prostředí, 
 projektantům, architektům, zástupcům podnikatelské sféry,  
 pracovníkům státní správy a samosprávy - obcím s rozšířenou působností (pracovníkům veřejné správy 

oddělení EIA), 
 pracovníkům hygienických stanic 
 a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí 
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 VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 
 

 

ŘIHLÁ 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu 

posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

 

 



MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE „PROCES EIA NA DOPRAVNÍ STAVBY“ 

 

Hradec Králové, čtvrtek 20. září 2012 

                               Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

 

8:00-8:30 Registrace účastníků 

8:30-10:25 Ing. Kateřina Pekárková 
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
 a integrované prevence, vedoucí odd. metodiky a projektové EIA 

ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S POSUZOVÁNÍM 

VELKÝCH DOPRAVNÍCH ZÁMĚRŮ V ČR  

Zaměření na specifika procesu EIA k dopravním stavbám z pohledu Ministerstva 
životního prostředí, jako příslušného úřadu zajišťujícího tento proces, včetně 
konkrétních příkladů u posuzovaných záměrů (obecná charakteristika povahy a 
výstupů z procesu EIA; problematika záměrem dotčeného území a od toho se odvíjející 
množství dotčených subjektů; umístění záměru ve vztahu ke stávajícímu využití území 
a umístění území chráněných podle zvláštních právních předpisů; varianty záměru; 
vazba procesu EIA ve vztahu k dotacím na dopravní záměry). 

10:25-10:35 Přestávka na občerstvení 

10:35-12:00 Ing. Dana Potužníková 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální 

hluk, pracoviště Ústí nad Orlicí 

ZKUŠENOSTI ZPRACOVATELŮ HRA – METODIKY, PODKLADY, 

ZPRACOVÁNÍ, NEJISTOTY, KOMUNIKACE RIZIK S ODBORNÍKY, 

VEŘEJNOSTÍ A MEDII  

Zaměření na specifika HRA k dopravním stavbám z pohledu zpracovatele - dostupné 
metodiky a jejich aplikace, požadavky na podklady nezbytně nutné  ke zpracování, 
nejistoty vstupující do HRA, komunikace rizik s veřejností nejen při veřejném 
projednání záměru, možné změny vyvolané připravovanými právními předpisy 
v oblasti měření a hodnocení hluku z dopravy 

12:00-13:00 Přestávka na oběd 

13:00-14:10 MUDr. Helena Kazmarová 
Státní zdravotní ústav Praha, vedoucí oddělení hygieny životního prostředí  

POSUZOVÁNÍ VLIVU DOPRAVNÍCH STAVEB NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Z HLEDISKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ  

Zaměření na metodický přístup k hodnocení vlivů, potřebné podklady, možnosti 
a omezení hodnocení zdravotních rizik, vnímání rizik veřejností 

14:10-15:00 Diskuse 

15:00 Ukončení semináře  

 

 

 

 

                 

 

 



 

 

     ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

1. Seminář se  koná  ve  čtvrtek  dne  20. září  2012  v  Kongresovém,  výstavním 
 a   společenském   centru   ALDIS   v Hradci Králové (Eliščino nábřeží 375, 500 02 
Hradec Králové). 

 GPS souřadnice Aldisu: 50°12'54.151"N, 15°49'44.757"E 

2. Registrace účastníků od 8.00 hod. do 8.30 hod., začátek odborného programu 
v 8.30 hod., předpokládaný konec v 15.00 hod. 

3. Doprava od autobusového terminálu a vlakového nádraží: 
Autobusový  terminál: autobus  č.  5,  11,  13,  15 – vystoupit  na  5.  zastávce – ALDIS 
(1 minuta chůze). 
Hlavní nádraží: autobus č. 12, 16 - vystoupit za řekou na 4. zastávce Muzeum, dát se 
proti proudu řeky směrem k Městským lázním (3 minuty chůze). 

4. Parkování na parkovišti KC Aldis, k dispozici 240 parkovacích míst v bezprostřední 
blízkosti, poplatek 10 Kč za hodinu. 

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky 
na adrese: www.uzitecneseminare.cz a to do 13. 9. 2012. Potvrzení o přijetí 
přihlášky bude zasláno na Vámi zadané emaily, včetně podkladů pro platbu. 

6. Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v kongresové restauraci (polévka, 
hlavní chod, moučník) v ceně 100,- Kč bez DPH 20% (120,- Kč včetně DPH).  

7. Vložné na akci činí 1450,- Kč bez DPH 20 % (1740,- Kč včetně DPH). 
 
 

 

 

8. Vložné, případně stravné, laskavě uhraďte do 13. 9. 2012 
na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK., variabilní symbol 120920. 
Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051. 
Jsme plátci DPH. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. Zálohovou 
fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

9. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během 
semináře (kromě oběda). 

10. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

11. Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas 
s organizačními pokyny a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby 
storno bylo organizátorům doručeno nejpozději do 13. 9. 2012. Zruší-li závazně 
přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné 
nevracíme a neuhrazené platby  jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat.  

 

Platba Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 

Vložné Kč 1450 290 1740 

Stravné (oběd) Kč 100 20 120 

Celkem Kč 1550  310  1860  

http://www.uzitecneseminare.cz/


         

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ „PROCES EIA NA DOPRAVNÍ STAVBY“ 
Hradec Králové, čtvrtek 20. září 2012, Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

 

Přihlášku laskavě odešlete do 13. 9. 2012 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové 

 e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

Email (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

DIČ (IČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

Email:    

Objednané služby (*) označte Váš výběr: 

Vložné:    

1450,- Kč bez DPH (1740,- Kč vč. DPH)   

Stravné = oběd:    

100,- Kč bez DPH (120,- Kč vč. DPH) 

 Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 13. 9. 2012 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 120920 

  

Poznámka: 
 

 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze 

písemně nebo elektronicky a to do 13. 09. 2012. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme 

bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné. Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů 

společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.uzitecneseminare.cz/

