
 

 

 

vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007 
 

si Vás dovoluje pozvat na seminář 
 

DDŘŘEEVVIINNYY  VVEE  VVEEŘŘEEJJNNÉÉMM  PPRROOSSTTOORRUU  
  ––  OOCCHHRRAANNAA  AA  OOBBNNOOVVAA  

 

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-91/2017 

(průběžné vzdělávání) 
 
 

čtvrtek 6. dubna 2017 od 9.00 hodin 
(předpokládané ukončení do 14.30 hod.) 

 

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech,  

Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter) 

 

Cílem vzdělávacího programu je upozornit na problematiku poškozování veřejné 

zeleně v souvislosti se stavebními a jinými činnostmi v lidských sídlech, informovat 

o přírodě blízkých metodách údržby dřevin a podmínkách jejich uplatnění 

a poskytnout přehled hlavních možností financování údržby a obnovy zeleně 

z veřejných zdrojů. 

 

Program školení: 

1. Právní aspekty ochrany dřevin  

2. Význam zeleně v sídlech  

3. Přehled hlavních příčin poškození dřevin (s uvedením praktických příkladů) 

4. Hodnocení stavu dřevin dle oborových Standardů péče o přírodu a krajinu  

5. Přírodě blízké metody ošetření dřevin a podmínky jejich uplatnění v praxi  

6. Zdroje financování údržby a obnovy zeleně v urbanizovaném prostoru, přehled 

základních kroků při přípravě žádosti včetně formulace hlavních zásad úspěšné 

přípravy projektu 
 
 

Přednášející:   

Ing. Jana Michálková, lektor v oblasti životního prostředí, lektor environmentálního 

vzdělávání 

Mgr. Vladimír Ledvina, krajinářský architekt, Komplexní služby pro zahradu, park 

a krajinu (www.krajinotvorba.cz) 

Tomáš Hupač, certifikovaný arborista (držitel certifikátu ETW), člen Mezinárodní 

arboristické společnosti ISA, firma Profi Tree Work (www.profitreework.cz) 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu 



 

 

 
V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 3. dubna 2017: 

- na e-mailovou adresu:  vondracek@uhlava.cz  

- nebo na poštovní adresu:  Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy 

  

Cena pro úředníky územně samosprávných celků činí Kč 1 157,- bez DPH (dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně 

samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky Kč 1 400,- včetně DPH.  

Vložné zaplaťte, prosím bankovním převodem nejpozději do 4. 4. 2017 na účet číslo:       

78-2773710257/100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 13. Daňový 

doklad obdržíte na samotném školení nebo ho zašleme po jeho uskutečnění. V ceně semináře 

je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů a občerstvení. 

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe 

náhradníka. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti 

kalendářních dnů před konáním akce. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši. 

Zrušíte-li svou účast na akci později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, 

popřípadě se akce vůbec nezúčastníte, jste povinen uhradit plný účastnický poplatek.  

Při nízkém počtu přihlášených si vyhrazujeme právo na zrušení termínu semináře. O zrušení 

budete informováni nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání semináře. Již uhrazené 

vložné lze použít na platbu semináře konaného v jiném termínu nebo bude vráceno zpět na 

Váš bankovní účet.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

Dřeviny ve veřejném prostoru – ochrana a obnova 
6. 4. 2017, 9:00 hod., Regionální centrum sociální integrace a CŽV, Klatovy 

 

Příjmení, jméno, titul: ..…………………………………………………………….………… 

Místo a datum narození: ……………………………………………………….…………….. 

Organizace/obec/město:………………………………………………………………….…… 

Sídlo (adresa): ………………………………………………………………….….…….…… 

Pozice v organizaci:       úředník ÚSC         starosta         jiné: ……………………………… 

Telefon: ……………………    Fax:  ………………… E-mail: ……………….…….…. 

IČO:     …………………...    DIČ: ……………………  

Datum a místo vyplnění přihlášky:    Podpis:       

Svým podpisem uděluji souhlas s poskytnutím svých osobních údajů organizaci Úhlava, o.p.s. se 

sídlem Klatovy, Plánická 174, IČ: 26343657, za účelem vydání osvědčení o absolvovaném 

vzdělávacím programu. Souhlasím s tím, aby shora uvedená společnost zpracovala mnou 

poskytnutá osobní data a údaje a aby tyto údaje uchovala pro případné kontroly nejdéle po dobu 

deseti let a využila je pouze v rozsahu pro shora uvedené účel 


