SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
SEKCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Plán činnosti sekce Odpadového hospodářství na rok 2020
- Komunikovat s našimi členy, přijímat podněty v oblasti odpadového hospodářství a projednávat je v pracovní
skupině ODPADY SVPS a představenstvu
- Sledovat přípravy nového zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek a dle potřeby svolávat jednání pracovní
skupiny ODPADY SVPS nad touto problematikou
- Připravovat připomínky SVPS k připravované legislativě a prezentovat postoje na jednáních pracovních skupin
MŽP
- Aktivně se účastnit jednání Rady pro odpadové hospodářství, zřízené při MŽP
- Po schválení nového zákona o odpadech, zorganizovat pro naše členy školení – seminář k tomuto zákonu
- Účastnit se případných jednání a odborných diskuzí, na téma odpadové hospodářství, na půdě poslanecké
sněmovny a senátu ČR, jestliže budeme přizváni
- Spolupracovat s odbornými časopisy Odpady, Odpadové fórum a jinými, zasílat postoje SVPS k aktuálním
otázkám odpadového hospodářství, po konzultacích s představenstvem SVPS, případně po projednání
v pracovní skupině pro odpadové hospodářství SVPS
- Předávat členům SVPS informace prostřednictvím našeho webu o nově přijatých zákonech a vyhláškách,
týkajících se změn v odpadovém hospodářství
- Komunikovat se společností EKO-KOM a.s. diskutovat o nastavených systémech separovaného sběru v obcích
provozovaných našimi kolegy, projednávat aktuální problémy s odbytem vytříděných odpadů, zejména plastů a
papíru a jednat o nastavených pravidlech odměňování pro obce, dotřiďovací linky, úpravce apod.
- Jednat se SMO ČR a SMS ČR o společném postupu při přípravě nového zákona o odpadech a souvisejících
právních předpisech
- Prohlubovat spolupráci s našimi kolegy z českého sdružení SKS, s cílem sjednotit naše postoje k problematice
odpadového hospodářství
- Účastnit se odborných konferencí a seminářů v oblasti odpadového hospodářství, prezentovat postoje SVPS a
průběžně informovat o připravovaných změnách v tomto oboru
- Zajímat se o novinky v oblasti odpadového hospodářství, o nové technologie a systémy nakládání s odpady a
informovat o nich ostatní členy našeho spolku
- V případě zájmu dostatečného počtu členů spolku, zorganizovat exkurzi zaměřenou na nové technologie např.
na úpravu, třídění a využívání komunálních odpadů
Ve Frýdku-Místku, dne 10. 10. 2019

Ing. Richard Blahut, místopředseda spolku a vedoucí sekce odpadového hospodářství

