Organizační pokyny
 Seminář proběhne v online prostředí v době 9:00 – 11:30 hod a

Česká společnost krajinných inženýrů – ČSSI, z.s.,
ve spolupráci s
Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně
si Vás dovolují pozvat na odborný online seminář

účastníkům bude zaslán odkaz a pokyny pro připojení.
 Uvádějte do přihlášky e-mail přihlašované/ho.
 Závazné přihlášky k účasti na semináři zasílejte prosím nejpozději do
15. listopadu 2021 (elektronickou poštou) na adresu: Ing. Ireny Sokolové
(sokolova@volny.cz), tel. 602 446 979
 V organizačních záležitostech kontaktujte Ing. Jitku Fialovou, MSc., Ph.D.,
(jitka.fialova@mendelu.cz), Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a
dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny,

„Studny a vrty – problematika
povolování“,
který se koná v pátek 19. listopadu 2021

Zemědělská 3, 613 00 Brno.
 Na 1 přihlášku lze přihlásit více účastníků a úhradu provést jednou
platbou.
 Vložné je potřeba uhradit fakturou, která vám bude zaslána na e-mailovou
adresu uvedenou v přihlášce. Platba v hotovosti bohužel není možná.
 Vložné na seminář činí 400,- Kč (pro členy ČSKI 300,- Kč) cena je
konečná, v ceně jsou zahrnuty organizační výdaje.
 Počet účastníků není limitován.
 Začátek semináře je plánován na 9:00, prosíme všechny přihlášené, aby
se připojili nejpozději v 8:45.
 V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací, ale je možné po
domluvě s organizátorem za sebe určit náhradníka.
 Bylo požádáno o přidělení bodů v systému celoživotního vzdělávání České
komory architektů.

Závazná přihláška

Obsah semináře:


Seminář bude zaměřen na problematiku studen ve vodoprávním
řízení – legislativní rámec, druhy studní a nejčastější střety zájmů,
úloha hydrogeologa v procesu přípravy a realizace studny jako
vodního díla, problematika vrtů pro tepelná čerpadla a s tím
související procesy povolování.

Seminář je určen pro široký okruh odborníků z řad pracovníků odborů
životního prostředí, pozemkových úřadů, projektantů, vodohospodářů,
lesníků, zemědělců, ochránců přírody a dalších.

„Studny a vrty – problematika povolování “ dne 19. listopadu 2021
v online prostředí.

Účastník:
Jméno, příjmení,
tituly (event.
poznámka – člen
ČSKI)

1.
2.
3.

Program:
Dopolední blok


9.00 – 11.30

Mgr. Radek Mičke – hydrogeolog ve společnosti Jihlavská

Instituce/organizace

vrtná, s.r.o.

1.


Diskuse

E-mail

2.
3.

Fakturační údaje
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Vložné: 400,- Kč za osobu
Pro členy ČSKI sleva 100,- Kč

