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Informace členům SVPS 
 

      Vážení kolegové a přátelé,   
 
      dne 29. 4. 2021 proběhlo představenstvo SVPS a dovolte mi abych Vás 
informoval o aktuálním dění v našem spolku.        
 
     Probíhá příprava na podzimní valnou hromadu, která by měla proběhnout 23. – 
24. září 2021 v hotelu Moskva ve Zlíně. Velké poděkování patří pořadatelům z TS 
Zlín. Doufejme, že do té doby nastane uvolnění vládních opatření, aby naše setkání 
mohlo proběhnout bez výrazných omezení.  
 
     Dále jsme na ministerstvu životního prostředí urgovali přesunutí pracovníků 
odpadových firem do rizikovější skupiny pro očkování proti Covidu. Výsledkem je že 
si toto očkování organizuje každý kraj sám.   
 
   Důležité informace a dokumenty Vám ukládáme na web www.svps.cz a vedoucí 
sekcí jsou připraveni odpovídat na dotazy našich členů.  
 
     Vyjádření sekce odpadového hospodářství: 
 
     Byl zaslán společný dopis Jany Krutákové, ČAOH, SKS a SVPS ohledně výmětu 
z dotřiďovacích linek. Stále čekáme na prováděcí vyhlášky zákona o odpadech, 
abychom mohli uspořádat odborný seminář pro členy SVPS. 
 
    Vyjádření sekce ekonomicko právní: 
 
     Sekce EP připravila seminář, který je naplánovaný na 10. – 11.6.2021 v Hotelu 
Celnice v Poštorné. 
 
   Vyjádření sekce zahraničních vztahů: 
 
    Sekce zahraničních vztahů vzhledem k probíhající pandemické situaci v prvním 
pololetí roku 2021 nepřipravuje zahraniční zájezd, Pokud dojte k výraznému zlepšení 
stávající situace máme v plánu cestu do Itálie, systém třídění a likvidace odpadů ve 
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městech Parma a Nogara. Cestu do Rakouska, za odpady do Vídně a cestu do 
Německa, nízkoemisní a bezemisní vozidla pro svoz odpadů. Výběr bude proveden 
po dohodě s členskou základnou.  
 
    Vyjádření sekce veřejného osvětlení: 
 
    Sekce veřejného osvětlení zajišťuje účast na kongresech SRVO, 24.6.2021 u Evy v 
Dobrovízi (koncepce jednodenního operativního setkání-dle aktuálních opatření ze 
strany vlády ČR), 9.-10.9.2021 v Mariánských Lázních (dvoudenní Konference), 4.-
5.11. v Ústí nad Labem (dvoudenní Konference-rezervní termín) 
 
    Vyjádření sekce veřejné zeleně: 
 
    Sekce veřejné zeleně připravuje pravidelné školení BOZP s možností sportovních 
soutěží 2.-3.9.2021 v Hotelu S sport ve Vésce u Olomouce a dále seminář k údržbě 
veřejné zeleně v zimním termínu.    
 
     Závěrem dovolte, abych jménem svým i celého představenstva, Vám popřál 
hodně zdraví, pevných nervů, pohody a spokojenosti.      
 
      
 
Za SVPS Ing. Jaroslav Mynář - předseda 
 
 
 


