
                                                                         
                                                                             

Město Dobříš
ve spolupráci

s Dendrologickou Zásmuky, z. s.,

Vás srdečně zvou na vzdělávací program

 Údržba sídelní zeleně
Vzdělávací  program  Údržba  sídelní  zeleně  je  určen  pracovníkům
odborů životního prostředí a správy zeleně měst a obcí, starostům obcí
a všem dalším, jejichž náplní je zajišťování zdravého a vyváženého
prostředí v lidských sídlech – městech i menších obcích. Sídelní zeleň
kromě  zdravotních  a  hydrologických  hledisek  musí  také  splňovat
požadavky  na  dobrý  zdravotní  stav  veškeré  zeleně  (stromy,  keře,
víceleté rostliny) a také dbát na její estetický vzhled. Ne vždy se daří
plnit všechna požadovaná kritéria. 

Proto  pořádáme  setkání  předních  odborníků naší  republiky  v této
oblasti  s úředníky a  pracovníky správy zeleně,  aby dostali  základní
informace pro spoluvytváření projektů a realizačních prací a pro svoji
kontrolní činnost při přejímání hotových zakázek.

Věříme,  že  vedení  měst,  která  mají  zájem  na  krásných  plochách
městské zeleně, doporučí svým úředníkům účast.      

KDY? Čtvrtek 1. března 2018
                 KDE? Kulturní dům Dobříš

          Mírové náměstí 68

Realizováno v rámci:                 



Odborný garant:
Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí   
Městský úřad Dobříš, tel.: 605 929 910
mail:  harmanova@mestodobris.cz

Organizační garant:
Mgr. Iva Kubátová, Dendrologická Zásmuky, z.s.
                     adresa.: Nad Primaskou 22,  100 00 Praha 10
                     mobil: 731 576 710, e-mail: dendrologicka@seznam.cz

Časový program odborné akce:
   8,30  -    9,00 hod.     prezence 
   9,00  -  13,00 hod.     zahájení, přednášky, diskuse
 13,30  -  14,30 hod.     přestávka na oběd
 14,45  -  15,45 hod.     odborná   exkurze Francouzský

a Anglický park zámku Dobříš  
 16,00  -  16,30 hod.     závěr

Odborné referáty:
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta města Dobříš 
Zahájení, úvod  
Václav Větvička, správce parku vládního zámku Štiřín:
Zeleň v intravilánu – význam, klady a úskalí   
Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro správu majetku města a 
městskou policii Města Dobříš:
Péče o zeleň na Dobříši
Ing. Marek Žďárský, Arbonet, s.r.o. - znalecký ústav:
Péče o stromy ve městech a obcích od výsadby až po kácení
Ing. Samuel  Burian, Arbonet, s.r.o. - znalecký ústav:
Řez a péče o keře v sídelní zeleni
Pavel Krejcárek, ředitel zámku Dobříš:
Odborná exkurze do Anglického parku zámku Dobříš
Marie Hrušková, spisovatelka – Stromy spojené s historií zámku

  

 

Realizováno v rámci:                 

http://www.mestodobris.cz/ing-alena-harmanova/o-18298/p1=57399
http://www.mestodobris.cz/mgr-stanislav-vacek/o-9435/p1=57399
mailto:cesles@cesles.cz
mailto:harmanova@mestodobris.cz


Organizační pokyny:
1. Odborná  akce  se  koná  ve čtvrtek  1.  března  2018  v Dobříši,  v sále
kulturního domu, Mírové náměstí 68.  Parkování na přilehlém Mírovém náměstí.
2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich
vysílající organizace.

3. Účastnický  poplatek  činí  700,  -  Kč, přednášející  neplatí.
Poplatek               za účastníka  (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu
u KB Praha č.ú.   115-1973320267/0100, v.s. 10318. 

1.  Upozornění:  Dendrologická,  Zásmuky,  z.s.  není  plátcem  DPH.
IČ: 04678389.

4. Ve vložném je započítáno občerstvení, sborník CD, 

5. Řádně  vyplněnou  závaznou  přihlášku  zašlete  nejpozději
do 23. února  2018 na mailovou adresu dendrologicka@seznam.cz  nebo
poštovní:  Mgr.  Iva  Kubátová,  Nad  Primaskou  22,  100  00  Praha  10.
Po  tomto  termínu  je  nutné  přihlášení  telefonicky   (tel.:  731 576 710)
dohodnout s organizačním garantem. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více
účastníků. Přihlášky poštou nezasílejte doporučeně !

6. Nezúčastníte-li se setkání, pošlete za sebe náhradníka. Přijetí závazných
přihlášek  nepotvrzujeme.  Prosíme  o  včasné  zaslání  přihlášek.  Kapacita
sálu je omezená. 

7. Bylo  zažádáno  o  udělení  akreditace  pro  výše  uvedený  vzdělávací
program podle zákona č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků.

                                                                         

                                               Na Vaši účast se těší pořadatelé

Realizováno v rámci:                 

mailto:dendrologicka@seznam.cz


Zašlete do 23. února  2018
e-mail: dendrologicka@seznam.cz nebo

Mgr. I. Kubátová, Nad Primaskou 22, 100 00 Praha 10

Závazná přihláška
Údržba sídelní zeleně

1. března 2018, Dobříš
Jméno, příjmení, titul:  

…….……………………………………………………………………

Přesná adresa vysílající organizace:
……………………………………………………………..

………………………………………………………..………………...
e-mail:……………………                         Podpis:…………………….

  
Potvrzení o platbě

1. Potvrzujeme, že dne ………2018  jsme uhradili účastnický 
poplatek ve výši ………Kč za ………………… (účastníka 
semináře) ve prospěch účtu Dendrologická, Zásmuky, z.s. –        
KB Praha., č.ú. 115-1973320267/0100, v.s. 10318. 

 Dendrologická, z.s., IČO: 04678389

                                                                                                        

Upozornění:  Dendrologická z.s. není plátcem DPH
Číslo účtu plátce:…………………………………………….
Razítko a podpis účtujícího

Realizováno v rámci:                 
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