Vážený pane primátore, vážené paní starostky, vážení páni starostové,
obracíme se na Vás s nabídkou účasti na pracovním setkání
třídění a využívání komunálních odpadů v obcích Kraje Vysočina.

o

problematice

Semináře budou v letošním roce zaměřeny především na oblasti ekonomiky odpadového
hospodářství z pohledu obcí (aktuální informace o systému EKO-KOM ve vztahu k finančním
odměnám pro obce), na aktuální odpadovou legislativu a na informace o Integrovaném systému
nakládání s odpady v Kraji Vysočina.
Akce se uskuteční v níže uvedených městech. Jedná se o totožné semináře, můžete si vybrat
jeden z termínů, který Vám bude nejlépe vyhovovat.
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, čtvrtek 26. září 2013, čas konání 9 – 11.30 hodin
HAVLÍČKŮV BROD, čtvrtek 26. září 2013, čas konání 13 – 15.30 hodin
PELHŘIMOV, čtvrtek 3. října 2013, čas konání 9 – 11.30 hodin
JIHLAVA, čtvrtek 3. října 2013, čas konání 13 – 15.30 hodin
TŘEBÍČ, čtvrtek 10. října 2013, čas konání 9 -11.30 hodin
Na seminářích vystoupí a na Vaše dotazy budou připraveni odpovědět odborníci na odpadovou
problematiku, představitelé Kraje Vysočina a zástupci autorizované obalové společnosti EKOKOM, a. s.
Pro obce jsou nabízeny bezplatně, samozřejmostí je i drobné pohoštění. Díky účasti na
setkání se dozvíte řadu potřebných informací a získáte ukázky praktických předmětů
vyrobených z recyklovaných materiálů. Z účastníků všech seminářů bude vylosován výherce
značkového notebooku.
Prosíme Vás, abyste účast na akci potvrdili s ohledem na omezenou kapacitu ve vlastním
zájmu co nejdříve - nejpozději do pátku 20. 9. 2013 elektronicky na webových stránkách
www.tridime-vysocina.cz, na e-mail organizátorů seminářů seminare@eu4.cz nebo telefonicky
na čísle 774 452 707.
Konkrétní místa konání v jednotlivých městech s předstihem upřesníme přihlášeným
účastníkům. Další průběžně aktualizované informace naleznete také na internetových stránkách
www.tridime-vysocina.cz v záložce Města a obce.
Semináře jsou součástí informačních aktivit na podporu třídění odpadů, na kterých spolupracují
Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s.
Děkujeme za odpověď a čas věnovaný jak tomuto dopisu, tak i problematice třídění odpadu a
těšíme se na setkání.
S pozdravem
Zdeněk Chlád
člen rady kraje
Za organizační tým
Mgr. Miroslav Grass, v. r.
hlavní koordinátor informačních aktivit
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