
Slavnostní vyhlášení výsledků
V rámci letošní konference proběhne již tradiční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
O křišťálovou popelnici. V prestižním celostátním klání jsou obce hodnoceny podle 
dosažených výsledků a míry aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem,
a to především v tříděném sběru využitelných složek odpadů. Soutěž je určena 
všem obcím zapojeným v systému EKO-KOM. 

Vítěz letošního 12. ročníku získá mimo jiné putovní křišťálovou popelnici. 
Letošních 14 fi nalistů bude představeno ve speciální brožuře, 
která bude účastníkům konference k dispozici u prezence.

Nabízíme Vám další příležitost k setkání s kolegy, zástupci obcí, měst, podniků
a organizací. Opět budete mít možnost vyměnit si zkušenosti a získat aktuální 
informace z oblasti odpadového hospodářství.

Pořadatel: Konference je součástí cyklu:

Pod záštitou:Konferenci pořádá:

Možnosti
prezentace firem

O křišťálovou
popelnici 2015

Ke konferenci ODPADY A OBCE 2016 bude vydán sborník, v předsálí proběhnou 
prezentace firem (postery/výstavky) a na terase před kongresovým centrem 
bude k vidění výstava nádob a svozové techniky.

Pro firmy, které využijí možnosti prezentace v předsálí nebo na venkovní terase
KC Aldis, je pro reklamu určena černobílá strana A4 uvnitř sborníku zdarma.

Tématu ODPADY A OBCE 2016 se budou věnovat červnová vydání 
měsíčníků Odpady a Moderní obec.

Pokud máte zájem o komerční prezentaci, kontaktujte inzertní manažerku: 
Marcela Mojžíšová, tel.: 277 001 646, 737 273 712
e-mail: marcela.mojzisova@profipress.cz
Uzávěrka objednávek inzerce je 5. května 2016.

15. - 16. června
Hradec Králové

KONFERENCE 2016

Dovolujeme si Vás pozvat 
na 17. ročník konference 
ODPADY A OBCE,
která se koná v rámci 
cyklu Odpadové dny 2016



Středa 15. června 2016

8.00 - 9.00  PREZENCE
9.00 - 18.00  ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PANELOVÉ DISKUZE

 Návrh nové zákonné úpravy v oblasti odpadového hospodářství 
 Představení klíčových částí připravovaných zákonů v oblasti 

odpadového hospodářství
 Panelová diskuze nad dopady těchto zákonů na komunální sektor 

za účasti hlavních stakeholderů odpadového hospodářství ČR

 Meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství
 Hlavní výstupy projektu Obce sobě k meziobecní spolupráci 

v odpadovém hospodářství 
 Praktické zkušenosti společného řešení odpadového 

hospodářství v obcích ČR
 Příklady dobré praxe spolupráce obcí v zemích střední Evropy

Hospodaření s komunálními odpady
15. a 16. června 2016, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Čtvrtek 16. června 2016
9.30 - 14.00  ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PANELOVÉ DISKUZE

 Předcházení vzniku odpadů v obcích
 Možnosti předcházení vzniku odpadů v obcích a městech ČR 
 Praktická realizace předcházení vzniku odpadů v obcích ČR a v zahraničí

 Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství
 Ekonomika odpadového hospodářství obcí v ČR za rok 2015
 Panelová diskuze na téma role ekonomických nástrojů 

v připravované legislativě a jejich dopady na komunální sektor

SPOLEČENSKÝ VEČER
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE OBCÍ „O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI“ ZA ROK 2015

Aktuální informace o konferenci ODPADY A OBCE 2016 naleznete na stránkách
www.ekokom.cz. Zde také můžete vyplnit on-line přihlášku. 

Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete nejpozději do  31. května 2016  na adresu:
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4

nebo e-mailem na konference@ekokom.cz

Na Vaše případné dotazy rád odpoví:
Josef Mojžíš, tel.: 724 344 188, e-mail: mojzis@ekokom.cz

Ubytování si zajišťují účastníci sami, kontakty na ubytovací kapacity 
v Hradci Králové naleznete mimo jiné na www.aldis.cz

Program konference

Mapka příjezdových tras ke KC Aldis
Kongresové centrum ALDIS

Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové

Další informace na www.aldis.cz

V prostorách Kongresového centra Aldis (předsálí a terasa) 
proběhne prezentace organizací a fi rem.

Konference je součástí cyklu:

Olomouc
Pardubice

Praha

Trutnov

Ústí 
nad Orlicí

KC ALDIS
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